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Nyutkomna böcker. 
Under den gemensamma titeln 

"Tro och Forskning" har J. A. 
Lindblads förlag i Uppsala påbörjat 
utgivandet av en serie arbeten i ak
tuella religiösa frågor. Det förefin
nes otvivelaktigt ett starkt religiöst 
intresse i tiden, men detta intresse 
är i hög grad famlande, och man 
griper efter första bästa "tro", som 
man händelsevis kommer i beröring 
med eller som andra anslutit sig till. 
Yad som hälst tycks vara tillräck
ligt bra här, där det dock, även ur 
"tvivlande synpunkt" sett, kan gäl
la själens eviga välfärd. Det är bå
de underligt och beklagligt, att så 
många i sitt sökande efter religiös 
övertygelse ofta fullständigt förbise 
kristendomen. Varför icke först 
undersöka vad denna lära har att 
ge? Våra erfarenheter från skolan 
med dess ledsamma katekesplugg 
och. tröttande bibelläsning verka 
måhända avskräckande, men 
hur annorlunda framstår icke den 
Heliga skrift för den vuxna tänkan
de människan och vilka rikedomar 
har den icke att ge henne! Det 
Lindbladska förlagets serie "Tro 
och Forskning" torde vara särskilt 
ägnat att förmedla en djupare reli
giös insikt på detta område. Det 
är icke fråga om predikningar utan 
om upplysande, klarläggande och 

. samtidigt för sinnet upplyftande ar
tiklar i religiösa spörsmål. 

Särskilt vilja vi framhålla två av 

Det ligger 
i YvY-tvålens beskaffen
het och Edert eget in
tresse, att Ni dagligen 
använder den lenaste, 
mildaste och behagligas
te toalettvål, som finnes 
att tillgå. Därför bör 
Ni alltid begagna endast 
YvY-tvål. 

YvY-tvålen säljes över
allt à 1:— pr st. 

A.-B. YvY-FABRIKEN 
Y S T A D .  

de nu utkomna böckerna: "-Jesus i 
människornas erfarenhet" av T. R. 
Glover, public orator vid Cambrid
ges universitet samt "Den kristna 
trons •pånyttfödelse" av biskopen i 
Pretoria Neville S. Talbot. 

Samma förlag har påbörjat en 
ny populärvetenskaplig skriftserie 
under titeln "Vad vi veta". Bör
jan göres med översättningar av två 
norska arbeten, nämligen "Relati-
vetsteoriens världsbild" av profes
sor Harald Schjelderup, "Materiens 
byggnad och atomernas inre" av 
professor Lars Vegard samt "Radio
aktivitet och grundämnesomvand
ling" av docent Ellen Gleditsch. 
Även två svenska original föreligga 
färdiga: " Rotor far t y get" av docent 
Ivan Malmer och "Bet underbara 
elementet selen" av fil. d:r Astrid 
Cleve-Euler. 

De olika skrifterna i denna serie 
äro åsatta ett pris av 1: 75. 

Äktenskapets 
blindskär. 

Som ett slags tillägg till art. 
Äktenskapets urartning" i n:r 21 

av denna tidning skulle underteck
nad foga några synpunkter, vilka 
på ett praktiskt sätt belysa frågan. 

Även om skilsmässorna låta 
mycket tala om sig i våra dagar, 
måste vi dock komma ihåg, att de 
flesta äktenskap hållas ihop och of
ta erbjuda en den vackraste tavla, 
av bevarad kärlek, aktning och tro
het. 

Men det är i alla fall många för 
många äktenskap, som lida skepps
brott till olycka för de därav be-
.rörda. 

Polisdomaren J. A. R. Cairns, 
vilken avdömt oräkneliga skils
mässomål, har i Weekly Dispatch 
försökt att lämna en sammanfatt
ning av de faktorer, som enligt 
hans erfarenhet äro de farligaste 
undervattensskären för äktenska
pet. 

Han har nästan undantagslöst 
kunnat konstatera, att det är ovä-' 
sentliga saker, som utgöra inled
ningen till den disharmoni, på vil
ken den äktenskapliga lyckan och 
äktenskapet självt i tidens fullbor
dan skola gå under. Små missför
stånd och en falsk stolthet, som ne
kat att begära eller ge förklaringen 
till någon episod, eller hårdnackad 
envishet att icke vara den som först 
ger vika i en tvist. Ofta förekom
mande och ytterst farligt är hus
truns försök att stimulera makens 
kärlek genom att göra honom svart
sjuk. Hur oskyldig saken i sig 
själv än må vara, är den för man
nen så sårande eller så osympatisk, 
att den med osviklig visshet dödar 
både hans aktning och kärlek. 

•— Jag har ofta funnit, fortsät
ter mr Cairns, att unga människor, 

•VfRiN* •••i si«- Ü1 Hii 

Jo, därför att Viking skokräm på 
grund av sin noggranna veten
skapliga sammansättning håller 
skodonen smidigt mjuka och skän
ker dem en djup och hållbar glans. 

• •••••»b. -«••••••••••••••••••i 
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när de gifta sig, tro att de inträda 
i paradiset. Himmel och helvete 
äro för de döda,men giftermålet för 
levande människor. 

Äktenskapet är icke livets full
het, men det innesluter mångahan
da krävande ^förpliktelser och det 
fordrar självuppoffring. Det stäl
ler krav på människan, som på ett 
avgörande sätt strida mot vad själv-
visketen betraktar som lycka. 

Vad mr Cairns funnit farligast 
för äktenskapet är, om föraktet fin
ner vägen in i hjärtat hos någon av 
makarne. Visa aldrig, råder han. 
karaktärsdrag som hos er make el
ler maka kunna framkalla en kän
sla av förakt. Vi människor kunna 
förlåta varandra många svagheter, 
många dårskaper, många överil-
ningar men ringaktning, förakt är 
ett dödligt gift för kärleken. Gifta 
människor kasta ofta inför varan
dra bort all försiktighet, all förbe-
hållsamhet. För att utan risk att 
förlora en annan människas akt
ning och kärlek kunna visa oss för 
henne sådana som vi verkligen äro, 
måste vi ha en om icke skön och 
ädel karaktär så dock en proper ka
raktär. 

Äktenskapliga gräl torde aldrig 
behöva förekomma anser mr Cairns. 
Två människor måste, även om de 
älska varandra och äro gifta, ibland 
vara av olika åsikt. Men häftiga, 
överilade, sårande ord, med ett ord 
gräl? Nej! Två människor råka 
sällan i sinnesuppror samtidigt. Vid 
det äktenskapliga, grälet är det en 
som är upphetsad, utom sig. Den 
andre ursprungligen lugn. Må den
ne and-re bevara sitt lugn! Må han 
eller hon icke i~ låtsad eller uppar
betad besinningslöshet ge svar på 
tal. Undvik ett meningsutbyte just 
då och vänta till ett lägligare till
fälle! Hur många svåra och för 
kärlekens farliga slitningar skulle 
icke på detta sätt kunna undvikas. 

Mr Cairns har ännu några råd 
att ge äkta makar. Han ber dem att 
de skola ägna sig åt varandra, för
söka bevara äktenskapets romantik 
och låta sitt förhållande vara lika 
förfinat och präglat av samma god
het och älskvärdhet som i de tidi
gaste dagarne. Och han tillägger: 
Tänk er framtiden tillsammans. 
Bygg luftslott ihop. Finn gemen
samma önskemål. Det är icke be
tydelselöst. Hur spröda dessa band, 
vävda av drömmerier och förhopp
ningar än må synas, så äga de en 
underbar sammanhållande förmåga. 
Motstridiga önskningar och planer 

skilja omärkligt men säkert hjärta 
från hjärta. 

Äktenskapet, slutar mr Cairns, 
kan bli en himmelsk tillflyktsort 
undan världens bekymmer, men det 
kan också bli motsatsen. Det måste 
två människor till för att skapa äk
tenskaplig lycka, men låt oss kom
ma ihåg att den med god vilja kan 
skapas! 

II. G. 

EKSTRÖMS 

JJTSTMJOÙ 
0/t£e/l0 KEM.-TEKN. FABRIK. 

s m da o i e s s  

FRÄN KVINNOVÄRLDEN. 

Vid Det internationella kvinnorå
dets kongress i Washington förra 
månaden voro icke mindre, än-36 
miljoner kvinnor, tillhörande olika 
till nämnda organisation anslutna 
föreningar, representerade; 

En jättesammanslutning alltså. 
Nu återstår att se vad den kan ut
rätta till mänsklighetens tjänst. Ty 
det är ju ändå det som betyder nå
got. 

Starka kvinnliga krafter äro, inspi
rerade av Fredrika Bremer-förbun-
dets ledning, i livlig verksamhet för 
att tillföra kyrkomötet även ett 
kvinnligt ombud, den första, dam 
i så fall som vunnit tillträde till den
na höga och väl kringgärdade för

samling. Den utsedda är fil. teol. 

d:r fru Ester Lutteman. 
Tänk att hon bara vågar! 

Den alla länder omfattande kvin
noorganisationen 1 ita Bandet har 
under innevarande månad ett världs
möte i Skottlands sköna huvudstad 
Edinburg. Kongressens ordf. är en 
amerikanska miss Anna Gordon. 

"Vita Bandet" har på sitt pro
gram: avhållsamhet fran starka 
drycker, främjande av den sedliga 
kulturen och fredssträvandena. 

Björkåsen 

fröken Beatrice Dicksons vackra vi
lohem på Landvetter för fabriksar-
betcrskor under deras semester har i 
dagarne invigt en nybyggnad, som 
trots sin rymlighet fått namnet 
"Lillstugan". Denna utvidgning 
kommer att hälsas med förtjusning 
av de många aspiranterna på hem
mets gästfrihet. 

De tider under vilka hjältemodet 
gör sig mest gällande äro tider av 
krig och fasa, men solen går aldrig 
upp någon dag, under vilket en 
hjältebragd ej kunde ha blivit ut
förd. En hjältesjäl kan alltid fin
na tillfälle att till sina medbröders 
nytta använda sina krafter och sin 
intelligens. 

Emerson. 
* 

Liksom man bär sin egen kropp 
utan att känna dess tyngd på sam
ma vis som man förnimmer tyng
den av ett annat föremål, så märker 
man ej heller sina egna fel och las
ter utan bara de andras. 

Schopenhauer. 

» 

Det är bättre att vara ett törne 
i sin väns sida än hans eko. 

Emerson. 
* 

Smärtan är en frukt. Gud låter 
den ej växa på en gren, som är för 
svag att bära den. 

Victor Ilugo. 

KLÄDN INGÅR, 

BLUSAR och KJOLAR äro nu inkomna i 
alla prislägen, trevliga färger och modeller. 
« O. F. HULTBERQS BLUSAFFÄR, 

Husargatan 40. 
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Amalia Gustafssons 
Saluhallen 21—23 

förstklassiga Charkuterivaro, 
rekommenderas. Tel 1Q 

mr Färsk Fisk 
Hansson & SilfverstralT 

FISKAFFÄR 

I5 
Bazargatan 8. 

BREVLÅDA. 
E. II., S. G.-M., H. A. pörlå 

dröjsmålet, men så här års, när 
mestrarne härja bland red.,'går ^ 

nuskriptläsningen alltid långsamt 

Fina Z. En lustig bit. Men att 
så där skära hela kåren över en kam 
innesluter en orättvisa och skämtat 
kännes snarast grymt. Låt oss vara 
goda och glada åtminstone medan 
det är sommar och vackert väder 

Margareta G~ll, Lnkpng. En 

hälsning i förbifarten! 

S. M. Ruskiga historier finns det 
tillräckligt av på annat tidningshåll 
Låt oss icke öka deras avskyvärda " 
mängd ! 

J. J. Vi ha redan skrivit om 
kvinnliga präster. Låt en'enda stor 
kvinnlig predikant framstå, och 
kvinnorna skola öppna kyrkan för 
Kenne. Men till dess brådskar icke 
saken. Den första bör vara verkligt, 
stor, förebilden som skall ställa mot
svarande krav på dem som följa ef
ter. Ty det är ju inte bara 
om ett nytt kvinnligt levebröd? 

Spekulant m. fl. Den omannon-
serade Landvetterstugan är för 
längesedan tagen. Det vart en full
ständig folkvandring dit och den 
första som kom gav handpänning. 
Det var nämligen en idyllisk liten 
bondgård. 
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der, som kämpat under Roger av 
Normandie. 

Giulia Capece och Eugenia voro 
också komna, Giulia som alltid es
korterad av sin svärm av kavalje
rer, diplomater, ryska baroner., 
Eugenia åtföljdes av sin fostermor, 
prinsessan, och Giulio Vargas. De
ras giftermål var nu bestämt att äga 
rum inom året. Hos den varmblo
diga unga kvinnan av folket hade 
kärleken till Giulio utvecklats till 
formlig passion. De båda förlova
de kunde ej dölja sina känslor utan 
visade dem öppet överallt, höllo 
varandra under armen eller i han
den, blickade varandra i ögonen, 
talade viskande, logo betydelsefullt 
mot varandra. Giulio bar en slips 
i samma färg som Eugenias kläd-
ning, Eugenia en kravattnål i kra
gen, sådan som Giulio brukade. 

Efter att ha omfamnat och kysst 
alla sina vänninor med den buller
samma hjärtlighet, som korrekta 
personer klandrade så mycket hos 
henne, gick Eugenia och satte sig i 
ett hörn tillsammans med Giulio. 
Maria Pausania fann henne tarv
ligare än någonsin: det var ju en 

skandal att kurtisera varandra of-
fenligt som dessa två. 

Hela sällskapet, som kommit ner 
för att önska Olga Bariatine lyck
lig resa, hade nu delat upp sig i 
grupper, pratande, skrattande, vis
kande, likgiltiga för alla de övriga 
resande, som nu strömmade till. Med 
låg röst för att ej höras av Giulia 
berättade Anna Doria, att mademoi
selle Charlotte stackare, sömmerskan 
vid Passage Verdeau i Paris, hade 
måst göra konkurs för Giulias skull. 
Hon. hade på två år lämnat henne 
dräkter för 100,000 lire men aldrig 
kunnat få ut ett öre av henne. I 
hopp om att hon snart skulle gifta 
sig, hade mademoiselle likväl hållit 
på med att skicka henne klädningar. 
Men det blev inget giftermål av, 
och stackars mademoiselle Charlot
te hade måst inställa sina betal
ningar. 

— Men har inte Rocco Caracciolo 
bestämt sig för att ta Giulia? frå
gade Tekla. 

Nej, nej, Caracciolo hade en an
nan förbindelse. 

— Vad för en förbindelse? Med 

vem? frågade fyra eller fem flickor 
intresserade. 

— En dansös, la Fiammante. 
Han kunde inte bli av med henne, 
det var en kinkig historia. 

Och flickorna som rodnat och sla
git ned ögonen, blevo snart åter obe
svärade och tänkte med nyfiken un
dran på denna andra slags värld, 
som de ej kände till, men som de 
alltemellanåt fingo höra hemlighets
fulla antydningar om i de mera 
världserfarnas samtal. 

— Visst inte! Visst inte! sade 
Elfrida Kapnist och stack in sitt 
mörka huvud i flickgruppen. Ni 
vet då ingenting. Annina Doria 
kommer med gamla nyheter. Ca
racciolo har köpt sig fri från Fiam
mante en gång för alla med 30,000 
lire till henne och barnet. 

— Vilket barn? frågade Eva 
naivt. 

Men nu blev det alldeles tyst, alla 
sänkte ögonen eller tittade tank
spritt på varandra. Elfrida Kap
nist var alldeles för fri i sin kon
versation, fullkomligt odräglig. Och 
det dåliga intrycket stegrades vid 
en blick på hennes klädsel. Hon 

hade en tarvlig svart- och vitrandig 
klänning, en 40-lireskappa och i öro
nen ett par gnistrande diamanter 
värda, minst tiotusen francs. 

— Vad gör Willy Galeota? frå
gade Anna Doria näsvist. 

-—- Dyrkar mig som vanligt, sva
rade Elfrida hastigt. 

— Och när tänker ni gifta er? 
fortsatte den andra i hopp att sätta 
henne på det hala. 

— Snart, snart, sade Elfrida, 
vände henne ryggen och gick till 
Giulia Capece. 

Eva tittade oupphörligt lite otå
ligt mot dörren, väntande att få se 
sin mor komma in med Innico Alt
han, men hennes hopp sveks gång 
på gång. I stället syntes Giovan-
ella Sersale med sin syster Candida 
Montemiletto och sin svåger Fran
cesco. Underligt nog uttryckte Gio-
vanellas ansikte ej längre denna 
djupa sorgbundenhet, dessa spår av 
en oläklig sjukdom i själen som rö
jer sig i hy, anletsdrag, i hela per
sonligheten; hennes ansikte var lugnt 
och behärskat, som om hon vore för
sjunken i en dröm, det tycktes som 

om hon genom en oerhörd kraftan
strängning lyckats göra sin ande fri 
och kommit till ett tillstånd av lugn 
kontemplation. Hon gick numera 
ej tillsammans med Felicetta, som 
alltjämt svartsjukt dolde den sorg
liga hemlighet, som förtärde henne, 
utan man såg henne nu istället all
tid i sällskap med sin syster och 
svåger, systern, som tagit hennes 
brudgum. 

Där syntes Angiola Cantelmo 
med sin far och sin syster Maria., 
en skugga blott av den forna An-
giolina, en blek vit ros, utan den 
minsta skiftning av rött i kinderna 
och så smal om livet, att det såg 
ut som om hon skulle brytas mitt 
av vid varje rörelse, händer så ut
märglade, att den lilla handsken 
föll i tusende veck. Men som van
ligt hade hon gjort sitt bästa för 
att synas frisk och vacker. Hon 
hade svept in sig i en vid veckrik 
kappa för att dölja sin magerhet, 
en yvig spetshalsduk var kastad 
kring den vita, utmärglade halsen, 
en vit slöja med svarta prickar var 
långt nerdragen över ansiktet för 
att ge lite färg åt de vaxlikt bleka 

kinderna. Hon log och de a 

ögonen lyste. 
Då hertigen, hennes far, som trä 

fats av den ena husliga olyckan e 
ter den andra, såg, att hans vac r 

och älskliga dotter Jynade bort av 

kärlek till sin f. d. fästman, a 

han gått till prins Serracapnolo -

ä. fadern, och bönfallit honom 
hjälp att rädda sin dotters liv, oC^ 
fursten hade samtyckt även 
frånvarande frus vägnar till a 
bindeisen skulle återknytas, 
hemgiften ökades med 200,000 • 

Hans son kunde visserligen op 
och fordra mer, men Cantelmo 
ju en vän, en släkting, fe b 

nöja sig med en halv mül«n>. 

och son, för att räc ca 
liv. Den vackre resenären ^ 

de återvänt, indolent, W J 
skeptisk som förut, !'01' a ^ ̂  
uppvakta sin fästmö, oc ^ ^ ^ 
flickan blomstrade upp lgen 

ömtåliga vita rosorna 11 
va,r 

vinterdagar. Hennes an 

som förklarat av lyc a> a röst 

ej mycket, men hel!n^rlig känsla-
vibrerade alltid av m j?orts. 

Ï05BSSÔNS 

^HALMSTAD— 

^;0 24. 5; te årg. 

Ä R A D E  D A M E R !  
Det klädsammaste^ 
för en herre är en 
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INNEHÅLL. 
landskrönika i sammandrag 

Sängen- Av Crayon. 
jtilma Angered-Strandberg. Av Hedda 

gey-Kasmussen. 

pe våra i U. S. A. 
pe sollösa rummens gåta m. m. Av 

Elin Eilertz. 
Hanna Leffler +. 
Diamantens förfall. Av Astrid NilsoD. 

Internationella kvinnorådets kongress. 
Hur Conan Doyle blev författare. 
Fabrikssystern, ett nytt kvinnoyrke. 

Av Anna Marie "Witte. 
Nunnan. Boman av Matilde Serao. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Folkförbundsrådet har i dagärne 
sammanträtt i Geneve. Världspres
sen har emellertid icke ägnat denna 
tilldragelse någon större uppmärk
samhet, vilken i stället i så mycket 
rikligare mängd kommit det sam
manträffande till del, som därunder 
ägt rum mellan F rankrikes och Eng
lands utrikesministrar, Briand och 
Chamberlain. 

De utfärdade officiella kommu
nikéerna meddelade, att de båda 
statsmännen dryftat den s. k. sä
kerhetsfrågan och kommit till sam
förstånd. Överenskommelsens in
nehåll tillkännagavs icke, men de le
dande franska tidningarne voro i 
tillfälle ;att offentliggöra en halv
officiell kommuniké, vilken .inne
höll just vad siom tidigare angivits 
såsom de franska önskemålen. 

Att Genèvebeslutet verkligen be
tyder en fransk iseger och en engelsk 
eftergift har man kunnat avläsa, de 
båda ländernas press. Allmän till
fredsställelse i F rankrike, och i Eng
land — åtminstone på många håll 
— bestörtning! 

Enligt den franska versionen 
skall det upprättas en neutral tysk 
zun i väster med Rhen som gräns. 
England garanterar zonenis neutrali
tet och betraktar en kränkning av 
denna neutralitet från vilket håll, 
tyskt eller franlskt, den må komma 
som krigsorsak. . En inskränkning 
i avtalets ömsesidighet existerar 
dock. Med hänsyn till upprätthål
landet av den nuvarande genom 
Versaillelsf reden fastställda tyska 
östgränisen ger England Frank
rike frihet att knyta de militära av
tal det önskar med Tysklands gran
nar på detta håll. Skulle de ifråga
varande makterna bli föremål för 
ett tyskt angrepp tillerkännas Frank
rike rätt att över den neutrala zo-
®en angripa Tyskland för att bistå 
sina allierade. 

Ett villkor för att 'säkerhetsavta
let iskall träda i kraft är att Tysk
land inträder i Folkförbundet. Där
igenom skulle detta land ännu en 

högtidligt betyga Versailles-
Beelens okränkbarhet! 

Genèvebeslutet i säkerhetsfrågan 
,ar på interpellationisvägen bringats 
lnfor engelska underhuset. Stats
ministern lovade en klar redogörelse 

någon vecka, då Chamberlain 
återkommer till London. Emeller-
^ ville han påpeka, att frågan alb 
deleis icke avancerat så långt som 
pressen velat göra troligt. Det 
ransk-engelska samförståndet gäller 

Rödast visisa grundläggande princi
per för det avtal man har i sikte och 

ket icke, som man uppgivit, har 
sü, en®^ig utan tvärtom en strängt 

g karaktär för Signatar 
takterna så länge de hålla sig inom 

Versaillesfredens ram .— Detta 
vill med andra ord säga, att om 
Tyskland i framtiden mied vapnens 
hiälp vill rätta till de himmelskrian
de orättvisa, i Versaillesfreden fast
ställda gränserna mot Polen och 
Tjeckoslovakien, så marschera med 
engelskt medgivande de franska hä
rarne in i den försvarslösa neutrala 
tyska zonen! Alldeles detsamma 
isom de franska tidningarne trium
ferande förkunnat. 

Tysklands öde i denna fråga be
kymrar väl icke stort den engelska 
allmänheten, men vad man förskräc
kas över är. att England står i be
grepp att uppgiva sin gamla beprö
vade ö-politik med dess isolering för 
att i istället på ett oupplösligt sätt 
förbinda sitt öde med kontinentens 
med risk att indragas i de blodiga 
förvecklingar, vilka icke äro osanno
lika mellan Tyskland och dess gran
nar. 

Man förstår att tvingande om
ständigheter drivit engelska rege
ringen till detta steg så opopulärt 
både i England och framför allt i 
dominions. Högertidninarne ge en 
antydan om dessa skäl. England 
och Frankrike måste helt enkelt 
komma till samförstånd i Europa 
odh åstadkomma någon fast ordning 
där för att sedan kunna ägna ode-

• lad uppmärksamhet åt sina svårt 
hotade intressen i de övriga delarne 
av världen, i Kina, Indien, Egyp
ten och Marocko. Överallt jäser det, 
och händelserna kunna, om de få 
utveckla sig på egen hand, taga den 
olyckligaiste vändning. 

Tyisiklands ställning till den mot
tagna avruistn ingsnoten liksom till 
det franska av England godkända 
förslaget till säkerhetsavtal är ännu 
icke känd. 

Bårigcri. 
Det är afton. 

Polska tidningar tro, att Tysk
land närmat sig Ryssland och att 
ett hemligt militäravtal existerar 
mellan dem. 

Läget i Marocko synes ha under
gått en plötslig och stor försämring 
för fransmännens del. Det är ett 
verkligt krig och i stor stil, som 
Abdel-Krim för mot de franska in
kränkta rne. 

Läget i Kina har likaledes för
värrats. Oroligheterna leda sitt ur
sprung från strejker, som de kine
siska arbetarne i utländska fabriker 
etablerade. Det kom till samman
stötningar, främmande trupper gre-
po in och (befolkningens raseri vän 
de sig mot utlänningarne. 

Det är massor av hotande moln 
som just nu stiga upp på den ut
rikespolitiska himlen. 

Och under tiden avrusta vi! 

Ännu dröjer solvärmen kvar i 
den klara stilla luften, fylld av dof
ten från syrenernas tunga blomkla
sar. Från ett och annat fågelbo i 
den omgivande parken av ek och fur 
höres då och då ett sakta kvitter. 
Fullmånen har stigit upp ur de 
mäktiga skogarne i sydost och rullar 
stor och gyllene över det djupblåa 
himlavalvet. I väster ligger den 
milslånga sjön spegelblänk mellan 
höga berg, som en fjord inskuren i 
en bergig men yppig kust. Och så 
långt blicken från den höga loggian 
når bördiga åkrar och ängar, löv
trädshagar, kullar, dalar och mörka 
barrskogar som springa uppför ber

gen. 
Dagens arbete är slut. Man hör 

icke längre cirkelsågens vasstanda-
de väsande, när den hungrigt äter 
sig in i timmerstockarne, icke kör
karlarnes rop till hästarne på fälten, 
icke barnens ståhej när de driva, 
hem kreaturen från betesmarken. 

Trakten vilar men den sover ic
ke. Det är de lyckliga timmarne 
mellan dagens arbete och nattens 
sömn. Man hör i fjärran och på 
olika håll ett par handklaver och 
röster av människor som . samsprå

ka. 
Man ser icke de talande. De äro 

inne i skogen, ute på vägen eller 
också sitta de- på någon stugtrap
pa eller luta sig mot gärdesgården 
till grannens och prata bort en 

stund. 
Om man ville skulle man kunna 

avlyssna all dessa samtal deras 
hemligheter —• ljuden na sa säll
samt klart och långt i den lantliga 

k v äl lsstillh eten. 
Plötsligt intoneras en sång. Den 

kommer "från en av villorna vid 
sjön, i vilka äga,me från staden just 
i dagarne flyttat in. Det är en 
manskvartett som sjunger. Sång 
följer efter sång. . Under mellan
rummen överraskas man av den 
ljudlösa stillheten. Samtalen hava 
tystnat. Hela trakten lyssnar hän-
ryckt till den sköna sången, som på 
ett outsägligt sätt harmonierar med 
denna fagra nejd, denna underbara 

sommarkväll. 

och då ehuru sällan hör man en poj
ke, en rusig karl skräna en slag
dänga ute på vägen eller nere vid 
stationen en boskaps v agn med be-
väringar samfällt skråla en rå och 
liderlig visa. 

Hur oändligt mycket har icke 
folkskolan i städerna gjort, för att. 
bland sina lärjungar väcka kärle
ken till sången, för att utveckla de
ras röster, för att förbättra deras 
uttal och för att göra dem förtrogna 
med vår rika sångskatt. Vilken 
täck och behaglig röst kan man icke 
överraskas av från köket och hur 
väl sjunger man icke inom de 
många ungdömssammanslutningar-
ne! 

Men lantfolkets röst har ännu ic
ke lösts till sång. Den är bunden, 
stum. Och dock finns där med viss
het naturligt goda röster och även 
känslor som skulle söka sig utlös
ning i toner, om strupen tränats 
och minnet inneslöte sånger, vilkas 
ord tolkade vad som rör sig i män
niskohjärtat av lycka och sorg, av 
längtan, av munterhet, av vemod 

Hilma Angered-
Strandberg. 

HILMA ANGERED-STRANDBERG. 

fredrtha Bremerförbundet 

har i dagarne hållit sitt årsmöte, 
förlagt till Mariestad. Till ordina
rie styrelseledamöter omvaldes fru 
Ldzinka Dy resen, fröken Signe Lau-
rell, fru Gertrud Törnell, Stock
holm:, fröken Thyra Kullgren, Göte
borg, fru Anna Björck, Gävle samt 
nyvaldes fru Leonore Odencrants, 

Borås. 

Den rättfärdiges minne lever i 
välsignelse men de ogudaktigas 

namn förmultna. 
Salonio. 

Folket på landet älskar musik 
och sång. I varje gård finns det 
ett handklaver, en mungiga, en 
grammofon, ibland också en orgel, 

i sällsynta fall en fiol. 
Det spelas och musiceras men 

ingen sjunger. 
Man kan bo år efter år på landet, 

man kan gå ut och in i gårdarne 
som en väl bekant utan att. någon
sin få höra en man som stämmer 
upp en sång när han med yxan på 
axeln vandrar hemåt från skogei, 
utan att få höra en ung flicka som 
trallar under arbetet eller en mor 
som sjunger för sina barn. I kyr
kan stiger sången ur alla dessa otra-
nade strupar sträv, gäll, oskön. Da 

Av folkskolan på landet kan man 
icke vänta någon hjälp. Dess re
surser äro små och den förfogar en
dast undantagsvis över krafter, som 
på detta område skulle kunna åstad
komma något av betydenhet. 

Men varför icke använda en del 
av de stora belopp, som gå till före
läsningsverksamheten på landsbyg
den, till sånglärare som kunde drö
ja en tid på trakt efter trakt, för att 
samla ungdomen till sång? 

Viilka massor av föreläsningar, 
dessa lösryckta brottstycken av ve
tande, glömda fjorton dar efter å-
hörandet och ofta givande reell va
luta endast i det rundliga arvode 
föreläsaren utkvitterar, skulle icke 
saklöst kunna slopas och pängarne 
i stället användas till att göra all
mogen till ett sjungande folk? 

Vad betyda "Centralafrikas ne
gerstammar", 'Franska revolutio
nen", "Isländska formsagor", "Kors
tågen" och många andra i sig själ
va förträffliga föreläsningsobjekt 
mot det "Sverige", som nu tonar ut 
över denna skogomslutna manbelys-
ta sköna nejd, når till alla dem som 
t justa lyssnar till sången, värmda 
och lyftade till sinnet. 

Crayon. 

Barnen skulle måhända, vara kä 
rare för sina fädr och fäderna för 
sina barn, om icke titeln av arvinge 

funnes. 
J. de la Bruyère. 

Herren giver många goda ting två 
gånger men han giver dig icke en 

moder än en gång. 
Harriet Beech er-Stow e. 

Den 10:de juni 1925. 
Det var i dag jämt ett år sedan 

vi två, Hilma Angered-Strandberg 
och signaturen, sutto vid en festlig 
liten lunch och vid ett gott glas vin 
firade hennes .födelsedag. 

Vårt samtal rörde-sig om litterä
ra, kvinnors jubilerande i samband 
med deras verk. Jag förfäktade 
fransmännens, våra artiga kusiners 
åsikt. De påstå nämligen alldeles 
bestämt att kvinnan ingen ålder har 
och att det därför icke är riktigt 
artigt mot henne att fira de stän
digt återkommande födelsedagarna 
med tidningsnotiser, som påminna 
allmänheten just om den ålder som 
de icke böra ha. — Vi kommo över
ens om att den isynpunkten var så 
god som någon annan. Särskilt när 
det gällde kvinnan av pennan, pen
seln eller mejseln. Ty hur bedö-
mes, väges och prissättes i allmän
het hennes arbeten? Jo, först ur 
ålderns synpunkt — —• —- vänlig 
häpnad — välvilliga ursäkter 
"trots den höga åldern måste man 
dock medga att" eller: "ar
betet bär verkligen ej spår av ål
derns avmattning, fastän ' 
o. .s. v. Mot detta ansågo vi måste 
varje själfull kvinna protestera. Ett 
arbete borde få gälla ensamt för vad 
det verkligen är: är det ungt och 
starkt, så har det ingen ålder — 
är det gammalt, nåväl, så märks 
det utan kyrkoboksutdrag. 

Och samtalet övergick till attack 
mot pressen, den blint obevekliga 
och allsmäktiga makt., som tagit 
hand om oss — och leder mänsko
livets strömfåra helt behändigt in 
i redaktionsbläckhornet för att där
ifrån strömma vidare ut. Dessa 
frågor voro just nu skarpt aktuella 
för Hilma Angered: "Barbarens 
son" var redan då under tryckning 
och skulle ligga på bokhandelsdis

ken i september. 
Hur skulle kritiken komma att 

ställa sig till den då 69-åriga för
fattarinnan. som vågat ta upp kam
pen med de unga. de alltid segran

de? 
"När man är så- blödig som jag. 

borde man dö" blev hennes vemo
diga konklusion. 

I mer än trettio år hade hon ar
betat,, nej levat den boken. Om 
hon också gav ut andra under sina 
låntoa vandrings- och vallfartsår ge
nom nya och gamla världen låg all
tid denna, livsbekännelsen, djupast 
neie och grodde och växte. De evo
lutioner som liv och lidanden, sjuk
dom och sorger påtvingade hennes 
psyke, tog fantasien sedan hand om 
och hjälpte henne att förvandla till 
denna blossande dikt. 

Icke trodde du väl att jag satt 
på en plätt, som en fixstjärna, sta
dig och klar? Inte! Eller att det 
finns ett reglemente, som kan före
skriva proportionerna vid en själs 
blå stämningar? — Eller att om 
man lider, man får lida det stora 
lidandet, som kallais liv? Nej, det 
är det lilla, det simåa, det ynkliga 
— det är det, som blir stort, i det 
storas ställe". 

Det var typiskt detta levnadssätt 
just för henne från "fixstjärnor" 
och "blå stämningar" ner till disk
baljan. Också blevo de gånger 
många som den boken, en dagbok 
lik. skrevs om under årens lopp. 
Kan man således säga om en bok 
att den vuxit organiskt, jämnsides 
med själen själv, så kunde man sä
ga det om denna. Och nu skulle 
den gå ut att mätas och vägas just 
på åldersvågen! Denna, hennes an
des "son" skulle fram och avlägga 
sitt mandoms prov på vädjobanan, 
och många indiskreta tummar skul
le krama på musklerna för att kon
statera. om de voro isenila eller ej. 

Men vi voro förhoppningsfulla, 
trots allt. och drucko hans skål 'i 
botten. Och blevo ej jävade av kri
tiken. som för länge sedan, — på 
ett och annat undantag när, — 
stämplat provet med kvalitetsmär
ket. Och ett litterärt stipendium 
följde snabbt som bekräftelse. 

Det var alls ej underligt när man 
såg henne där hon satt så full av 
obegränsad vitalitet, som redan sik
tade mot nya mål. Ren exploderan
de av liv. temperament och ung-
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•dam. "En sån där underbar, spon
tan, hjärtehetfeande gammalmodig
het!" Orden 'äro hennes, sagda om 
en annan, men karaktärisera henne 
isjälv gudomligt. De böcker äro ej 
få, som trängas i hennes hjärna, 
som hon beklagade sig över att den 
både "knäppte och knastrade, att 
ögonen höggo och svedo och själen 
— den kvider". 

Den, vars liv är så hörbart och 
kännbart som hennes slår sig icke 
till ro på en vunnen seger, vilken 
åldern än må viara — men hon skul
le inte varit Hilma Anger ed-Strand
berg om hon inte svarat på frågan 
vad hon nu skulle skriva härnäist: 
"skriva? jag? kvinna! fresterska — 
tala inte sådana, ord! När? Var? 
Yiad? Jag är död sonn en sill!" 

Och iså reste hon sig skrattande 
och vinkande triumferande farväl 
med sin nya, vackra handväska, en 
födelsedagsgåva, ty som den livsbe-
jakare Hilma är, är hon otroligt 
svag för vackra ting ooh färger. 

"Nu reser jag hern till Mösse
berg, det är det enda ställe där man 
kan leva och dö". 

Ja — där har hennes oroliga, själ 
verkligen funnit sin hemkänsla på 
jorden; luften är mild för hennes 
astma och hon kan lätt få några 
veckoris västkustluft därifrån. Runt
omkring såg har hon sin släkt, inom 
-vilken hon räknar "Halledajen", 
som Aug. Bondeson gjort odödlig 
i sin vansinnigt roliga pa,schasa! 

Där har hon också under ett tju
gotal år haft Isiitt liem med siin man —• 
där har hon funnit läkedom, för de 
sår hans bortgång islog, och där 
känner hon sig fri, att vara fullt 
och helt den personlighet hon är. 

Hedda Key-Basmussen. 

Tjänarinnefrågan är för mången 
husmor ett svårlöst p-rdblem. Sköt 
själv Edert hem, men gör det lätt
skött genom att låta oss belägga 
golven med linoleummattor. "Li
nopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Hur veka varda ej i olyckan de 
dödligas hjärtan! 

Tacitus. 
Q 

De små obehagen som ständigt 
plåga oss kan man betrakta såsom 
avsedda att hålla oss i jämn övning, 
så att kraften att bära de stora..ej 
under medgång helt och hållet för
slappas. 

Schopenhauer. 

De våra » 
Cl. 8. H. 

Bland de passagerare, som ånga
ren "Stockholm" medförde på sin 
senaste resa från Amerika, var även 
fru Lydia Hedberg, mera känd un
der sitt populära och gemytliga 
konstnärsnamn "Bergslagsmora"-. 

Fru Hedberg kom från sin tredje 
konsertturné iU. S. A. Detta fri
hetens land har, som bekant, nume
ra mycket väl stängda dörrar utåt 
världen till, men fru Hedberg som 
är en intresserad medlem av Riks
föreningens för svenskhetens beva
rande i utlandet hade papper där
ifrån, vilka utgjorde det "Sesam låt 
upp" sam beredde tillträde till det 
så förnämt vordna landet. 

Fru Hedberg vill icke utförligare 
dröja vid sina framgångar, men den 
tillfrediställelse hennes väsende <ut-
•strålar säger tydligare än ord, att 
turnén utfallit lika lyckligt sonn si
na föregångare. Man skulle kunna 

våga påståendet lyckligare, ty 
"Bergslagsmora" sjunger sig med 
sitt goda humör, sitt sinnes värme, 
sina äkta tonfall in i åhörarnes hjär
tan och kommer förvisso som till 
vänner, när hon nu bereser staterna. 
Färden sträckte sig över hela landet 
ända till Stilla havets haliga kust 
och tog en tid av fyra .månader, var
under icke mindre än sextiofem kon
serter hö lies. 

Fru Hedberg har idel vackra sa
ker att säga om sivensk-amerikanar
ne. De äro visserligen litet svåråt
komliga för en landsman, en smula 
kallsinniga mot det enkla fädernes
landet de bytt ut mot ett annat av 
mjölk och honung flytande adoptiv
land. Men har man vunnit deras 
f "rtroende, har man med sången och 
hemlandstonerna värmt derais ameri
kaniserade hjärtan, bryter den äkt-
sveniska hjärtligheten och kärleken 
till den fattiga hembygden fram. 
Och denna hemlängtan som, om-
jsorgsfullt dold, ruvar långt däri-n-

Vilka goda tjänster måtte inte 
fru Hedberg med sina visor ha 
gjort rörelsen "Svenskhetens beva
rande" ! 

Svenskarne trivas bra i Amerika, 
förklarar fru Hedberg. Det är dug
ligt folk, och det går dem efter de 
första "hundåren" i allmänhet väl. 
De arbeta sig upp, de äro lika goda 
som någon annan, de förtjäna 
pangar. Men i alla sinnen isitter det 
en tagg mot det gamla hemlandet, 
som inte kunde ge vad det främ
mande landet mäktat. 

Särskilt kvinnorna, de yngre 
kvinnorna prisa bytet. Deras per
sonliga värde i det nya landet 
större, arbetet lättare, kläderna 
vackrare, männen mera belevade, 
livet fästliigare. 

Men trots allt finns det något i 
deras frostiga sinnen som kan nås 
av den isvenska folkvisan och som 
blir, om ock endast för stunden, 
till en suckande längtan hem! 

Dc eoUösa rummens 
gåta m. ni. 

•<É>-

PÄRLOR 

JU V ELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Torken bort tårarne från barnets 
kinder! Det myckna regnet i blom
morna är skadligt. 

Jean Paul. 

Vid de vetenskapliga undersök
ningar man företagit för att vinna 
närmare kännedom om de oåika sla
gen av vitaminer, dessa i vår föda 
ingående hemlighetsfulla ämnen, 
utan vilka varken hälsa eller liv 
kunna upprätthållas, har man gjort 
en del egendomliga iakttagelser, för 
vilka en expert redogör i Times. 

Man har t, ex. funnit att det i 
vissa födoämnen förekommer något, 
som skulle kunna kallas anti-vita-
miner, ämnen som "motarbeta" ett 
eller annat av de olika slagen av 
nyttiga vitaminer. 

Sädesslageii innehålla sålunda 
utom- B-vit aminer, oumbärliga för 
vår nervhälsa, också ett mot A-vita
minet (förefintligt i fett från djur
riket, ismör, grädde, • oskummad 
mjölk, fisiklevertran o. is. v. men ic
ke i växtfett) "fientligt" ämne, ett 
anti-Avitamin. 

Det är emellertid som om vår in
stinkt låtit oss ana denna hemlighet 

- vi ha bildat matsammansättning-
ar, vilka utan att vi varit medvetna 
därom tagit sikte just på detta för
hållande. Vi behöva säd esslagen 
för deras B-vitaminer, och deras 
mindre goda sida, deras anti-.Avita-
miner, neutralisera vi genom till
satts av ett på A-vitaminer rikt 
ämne. Vi äta gröt med god mjölk 
och bröd med smör! 

En annan upptäckt som man 
gjort är, att A-vitaminet i vår föda 
i visß utsträckning kan ersättas av 
solljuset. 

Brist på A-vitaminer i kosten 
framkallar hos ibärn den svåra å-
fcouima som. bär namnet engelska 
sjukan och som hindrar kroppens, 
särskilt benstommens normala ut
veckling. Även för ungdomar och 
vuxna är A-vitaminet av utomor-
denlig betydelse för hälsan. Bland 
annat spelar blodets vitaminhalt en 
avgörande roll ifråga om kroppens 
förmåga att övervinna i systemet 
inkomna smittoämnen. 

Man har gjort en del undersök
ningar med hjälp av hundvalpar. 
Då dessa erhöllo en fullt tillräcklig 
men A-vitaminfri föda, angrepos de 
av en åkomma, motsvarande engel
ska sjukan, men symptomen blevo 
långt lindrigare hos.de försöksdjur, 
som fingo vistas på en solig plats, 
än hos dem som med samma utfod
ring hollos i ett mörkt förvarings
rum. Solen gav om icke fullstän
dig så dock en avsevärd ersättning 
för de obefintliga A-vitaminerna i 
födan. 

Man har här fått förklaringen på 
en egendomlig företeelse, som tidi
gare uttytts på ett annat sätt. 

Det är ett allmänt känt förhål
lande, att människor, som bo i län
der med ett kallt klimat ha ett 
starkt behov av djur fett i födan. 
Eskimåerna leva nästan uteslutande 
på tran ooh timmerhuggarne och 
körkariarne i Norrland betrakta vin
tertiden det smällfeta, för andra oät-
bara .amerikanska fläsket som den 
största av delikatesser. Även vi i 
de sydligare delarne av landet bo
ende tycka under vintertiden om fe
ta maträtter, vilka däremot icke 
alls smaka oss sommartiden. 

Det har tidigare- antagits, att 
djurfettet varit iså begärligt på 
nordliga breddgrader, därför att det 
alstrat kroppsvärme, alltså uppvägt 
det kalla klimatet. Sanningen sy
nes i stället vara, att djurfettets ge
nom sin A-vitaminhält uppväger 
bristen på sol och vintermörkret! 

När man i sydliga länder före
drager växtfett framför smör, så är 
-det icke för klimatets värme utan 
därför att det flödande solljuset gör 
det A-vitaminrika smöret öbehövligt 
och därför mindre smakligt. 

Det finns ett klart samband mel
lan solljuset och A-vitaminet. Bå
da äro livsviktiga för 'människan, 
nödvändiga för hennes hälsa.. De 
kunna icke fullständigt men i bety
dande grad ersätta varandra-. Blir 
tillskottet på ena hållet och kompen
sationen på det andra otillräckliga, 
lider kroppen, undergräves dess häl
sa. Engelska sjukan härjar särskilt 
svårt bland barnen i storstädernas 
fattigkvarter. De få för litet A-vi-
taminhaltig föda (oskuimmad mjölk) 
och otillräcklig kompensation i sol
ljus. 

Vad är det i solljuset som svarar 
mot A-vitaminet i födan? Innehål
ler solljuset sälvt A-vitaminer, kan 
det avlämna eller frambringa dem 
på annat håll genom bestrålning? 

På- dessa frågor har man ännu 
icke funnit slutgiltiga svar, men 
man efterspanar ivrigt lösningen 
till denna hemlighet. Ma-n har ex
perimenterat. Ma-n har låtit solen 
bestråla olika födoämnen, om vilka 
man vet, att de icke innehålla A-vi
taminet. Man har trott sig finna 
att de i åtskilliga fall verkligen 
upptagit detta vitamin. Olivolja 
verkade efter bestrålning av solen 
isom fisklevertran d. v. s. som A-vi-
taminhaltig och därför hälsogiva-n-
de fö-r hundvalpar, Som blivit sjuka 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebo! 
ff. — L 1CD0,aget 

SVEA 
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genom utfodring med vitaminfri fö

da. 
Det har också visat sig att blodet 

hos människor efter solbad fått 
samma starka bakteriedödande för
måga som blod, vilket genom sär
skilt avpassad föda bibringats ökad 

A-vitaminhalt. 

Man har även gjort andra, experi
ment för -att komma på spåren det 
livselixir som solljuset innehåller. 
Man gav hundvalpar allsidig och 
tillräcklig föda-, alltså vanlig kost, 
rn/en man höll dem i mörka förva
ringsrum, av vilka -dock några fingo 
stå i solen. Det visade sig, att dju
ren i dessa burar trots det ständiga, 
mörkret frodades och utvecklades 
normalt, vilket däremot icke var fal
let med de försöksdjur vilkas burar 
icke nåddes av solljuset. De visade 
i stället de vanliga sjukliga symp
tomen på vitaminbrist. 

Man gjorde vidare det rönet att 
säspån, isom utsatts för solljuset, 
hade en hälsogivande inverkan, när 
de lades in till försöksdjuren i de 
mörka sollösa burarne. 

Med stöd av -dessa erfarenheter 
förklarar man, att trä och andra 
därmed besläktade ämnen inom 
växtvälden äga förmåga, att absor
bera isolljuset och dess hälsggivande 
kraft samt att isedan på ett omärk
ligt men effektivt sätt utstråla den 

igen. 

Detta vill säga. så mycket isom att 
vi, om vi bo i ett soligt rum, även 
nattetiden, när solljuset är borta, 
mottaga vitaminet A eller något 
därmed likartat, för vårt välbefin
nande viktigt ämne, som utströmmar 
från träpanelen -och från alla sol-
bestrålade föremål av trä, som det-
innesluter ! 

De sollösa rummens gåta är här
med löst. Deras ohälsosaimhet, deras 
dysterhet, vantrevnaden, livlöSbeten, 
allt detta är icke inbillning utan 
verklighet! Solen är där icke och 
icke häller solens livgivande kraft. 
Vi undernäras ifråga om A-vitami
ner ooh vår hälsa- lider därunder. 

Det bör tilläggas att allt vad som 
här isagts om, isolljuset gäller -också 
det artificiella isolljuset. 

Elin Eilertz. 
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De äro de bästa 
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A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 
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Vägen till den husliga lyckan är 
uppfylld av hinder och måste var
samt vandras. 

F. Hemans. 

Onda dagar föda onda tankar. 

H. Ibsen. 

Det kännetecknar små själar att, 
om de lida, såra de även andra. 

Paul Heyse. 

Ej nöjdia med våra- egna olyckor, 
göra vi oss en olycka av andras 
•Sällhet. 

J. B. de Masillon. 

Sorgen går alltid själv i egen per
son isina ärenden, ty då vet hon att 
de bliva riktigt uträttade. 

H. C. Andersen. 

m Nadco färgar alla tyg^r 
Kan anvandas till såväl kall™ttäk,a. 
ning som kokning. Beo-a,' ht ,e"sfärS'-
på kallvattensfärgnine hos 1VniU" 
lande eller hn, Eder hand 

leo, 
lande eller hos Aktiebolag t Va 

Goteborg. Tel. 20365. Nadl 

MERKUR TVÄlili 
är enastående för 

fintvätt. 

Ränna Lcffler 

t 
I pressläggningsögonblicket når 

olss sorgebudet att Fru Hanna Leff. 
1er, född Delbanco, -den 11 jUn,; av_ 
somnat i sitt hem i Göteborg. 

En god människa har kalla-ts hä
dan, ett ädelt liv har funnit sm av
slutning! 

Född 1858 och tillhörande en a.v 
Göteborgs mest ansedd-a köpmanis-
släkter förenade hon i sig den gamla, 
tidens vackraste -egenskaper, en 
personlig gedigenhet -och en levande 
känsla av ansvar inför egna plikter 
liksom inför livet i dess kelhet. 
Främst en hemmets kvinna ägnade 
hon den tid hon hade övrig åt de 
sammanslutningar, vilka vunnit 
hennes intresse och njöto förmånen 
av hennes verksamma stöd. Yi 
nämna bl. a. K. F. U. K. oci 
Skyddsherrimet å Anneberg, vilkas 
styrelse hon under en lång följd av 
år tillhörde. När föreningen Vak
samhet bildade en lokalavdelning i 
Göteborg ingick hon i dess styrelse. 
Det var på hennes initiativ dess 
penlsionat upprättades. Hennes in
sats på deslsa och andra liknande 
områden var betydande — hjärtats 
värme, .livserfarenheten och den kla
ra tanken gjorde hennes inlägg vä
gande och hennes råd goda. 

Den bortgångna isörjes närmast av 
make, bankdirektör Carl Leffler, 
samt av barn och barnbarn. 

Diamantens 
förfall. 

Världens diamantindustri står in

för en farlig kris. 
Vid den bolagsstämma isom De 

Beers .förenade diamantgruvor njli 
gen höll i Johannesburg, Sydafrika, 

förklarade chef-direktören att om jc 

ke världens diamantproduktion in 
skränkes komma diamanterna -sna-r 
att utbjudas i flå stora kvantiteter 
och till -så reducerade priser, att ce 

skola bli vulgära. 
Så länge diamantindustrien °n 

trollera-des av den trust, som be ä 
skar de fyra stora diama-nt-bolag® 

Syd-Afrika, hölls driften inon 

vissa bestämda gränser för att u> 
ra marknadens överfyllande oc 

därmed följande prisfall. 
Trusten handlade därvid i 

blott i sitt eget syfte, utan ^ 
mycket i köparens intresse. 
är ju nämligen av avgorane 
delse för innehavare av drama 

att dessa äga- ett högt oc 

derligt värde. - "1 

Det är ekonomiskt 
illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii våra tillverkningar beV 

väl tio gånger så länge, som en gottköpsvara. ^ gnskar' 
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City Skomagasin 
Kungsgatan 5 /  

De äro ingen nödvändighetsarti
kel utan köpas för sin skönhets och 
kanske mest för sin dyrbarhets 
skull. De uppfattas ju som ett syn
ligt tecken på sin ägares Välstånd 

och rikedom 

Även om juveler måste betraktas 
sam ett icke räntebärande och där
för "dött" kapital, äro de å andra 
sidan en mycket säker tillgång, vil
ken i händelse av behov lätt och till 
förmånliga priser kan förvandlas 

till reda penningar. 

Särskilt i oroliga tider då många 
andra värden förintats, ha diaman
terna visat »ig lika pålitliga som 
renaste guld och betydligt lätthan 
terligare än (detta. 

När t. ex. under den ryska, revo
lutionen aristokratien och den rika 
hourgoisien hals över huvud måste 
fly ur landet, sågo sig flyktingarne 
nödsakade att lämna kvar till plun
dring allt vad de ägde, palats, jorda
gods och banktillgodohavanden. Det 
enda de kunde rycka med sig var 
de penningar de hade tillgängliga 
och så —• sina juveler! Hur lätt 
.gömda voro icke dessa senare och 
vilka enorma värden representerade 
de icke! Utan sina till utlandet 
räddade juvelskatter skulle den 
landsflyktiga ryska överklassen gått 
till mötes en ohygglig misär. 

Det plötsliga utbjudandet under 
de sista krigsåren och tiden därefter 
icke blott av de ryska juvelerna 
utan även av de juvelskatter, som 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

Slopa kaffet  och dnck 

, CAP 
KAKAO 

i.oriqinalf5rpackmi\gnr å 100gr aSOOgr. 1 
Gr tillverkad OD bästa fullmogna kakaobönor I 

"ubals au oarhn kanel, oamljdh-iraii 
Lkri som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

J J r i l d  

E N  F Ö R S O M M A R D A G .  

Jag slänger upp mitt fönster, 
ty luften blivit het 
av vàrsol'n, detta mönster 
av tidig punktlighet. 

Av land- och sjöluft blandas 
balsamiskt morgonbad, 
naturen lögas, andas 
i blommor, gräs och blad. 

Bland guldregn och syrener 
jag vandrar backen opp 
och fröjdas åt de scener, 
som bjuds mig från dess topp! 

Se, hela Arild prålar 
i blomsterprakt och grönt, 
och över tavlan strålar 
vårsommarsolen skönt. 

Där, bäddade i grönska 
ge stugor tavlan liv. — 
En konstnär kan ej önska 
mer tacksamma motiv. 

Och Skeldervikens bölja, 
solglittrande och sval, 
en efter annan skölja 
dess klippor och dess mal. 

På bänken nedvid hamnen 
där sitta gubbarna. 
Jag glömmer gärna namnen, 
men det går lika bra 

att skämta och att prata 
om väder och om vind. — 
Ej ständigt de sig lata, 
det märks på hand och kind. 

Då även här finns bilar, 
man skulle knappt det tro, 
att över allt dock vilar 
idyllisk, stilla ro. 

Nog villorna de duga 
på Arilds höjdplatå, — 
dock varje liten stuga 
jag älskar mer ändå. 

Ej kan med min jag skräppa, — 
den sig helt blygsamt gör, 
men då invid min täppa 
jag strandens vågskvalp hör, 

jag känner mig så präktig 
som kungen i sitt slott, 
och nästan lika mäktig, — 
hans plus är glansen blott. 

Men när som dagen svalkas 
mot kvällen mer och mer, 
och solen sakta nalkas 
mot vesterhavet ner, 

då vill min dag jag sluta 
i hagen ned vid strand, 
att stilla där få njuta 
i solnedgångens brand. 

Omöjligt att beskriva 
den färgprakt himlen får, 
när solens gyllne skiva 
bak lätta skyar går. 

Min aning då sig sträcker 
långt bortom jord och hav. 
dit ögat icke räcker, 
där tanken går i kvav, 

till världar uti fjärran, 
som även de ha fått 
båd' form och liv av Herran 
i högre skönhet blott. 

Så går jag hem och drömmer, 
förtöjd i vilans hamn, 
om allt vad skönt sig gömmer 
i livets stora famn. 

n. B. 

överklasisen i andra länder på grund 
av depressionen måste realisera, 
skulle lett till en katastrof på dia
mantmarknaden, där tillgången re
dan före krigsutbrottet hotat att 
överskrida efterfrågan. Att det be
farade prisfallet uteblev berodde 
på, att en mängd nya och även 
-glupska köpare anirfälde sig. Det 
var de "nyrika", krigsookrarne som 
överhöljde sina kvinnor med dia
manter och juveler. 

Det visade sig emellertid nödvän
digt att icke i samma utsträckning 
som förut tillföra diamantmarkna
den nya förråd, och den nyss nämn
da trusten träffade förhållningsreg-

ler däremot-. 

Dessa åtgärder ha emellertid vi
sat isig ineffektiva på grund av att 
andra diamantbolag och enskilda 
diamantgrävare icke velat ge sin an
slutning utan i stället söka utvinna 
en så stor diamantmängd s-om möj
ligt från sina fält i olika -delar av 
Afrika och Syd-Amerika. 

Man väntar dock med visshet, 
att ett samarbete skall etableras, 
då detta är förutsättningen för att 
diamantindustrien skall löna sig. 
För rik tillgång på varan och dia
manten skall förfalla. Den skall 
då icke längre vara en distinktion 
för de rik-a och högt uppsatta, en 
förnäm, prydnad utan en flertalets 
egendom, vulgär. Och i och med 
detsamma skall den ha förlorat en 

betydande del av sin åtråvärdhet 
och sin karaktär av säker penning
placering. 

Astrid Nilson. 

Vår im-odern-a- tid har behov -av hy
gien. Vaxduk på hyllorna gör sam
ma tjänst som linoleum på golven. 
Rengöringen blir en barnlek. "Lino
peters" för ett stort lager av dessa 
artiklar. 

Munterhet är kraft, berusning är 
svaghet. 

A. Bournonville. 

Ofördragsamhet med andras ka
raktär är en av de största orsakerna 
till huslig olycka. 

H. Beeclier-Stoice. 

Fantasien härstammar från kung
ligt blod, sinnena äro av adlig här
komst, förnuftets ursprung är bor

gerligt. 
L. Feuérbach. 

# 

Kärleken är livets sköna blomma 
Älska dina, må de äIlska dig! 
Låt sen mödor eller sorger komma! 
Mot ditt hem de söndersplittra sig. 

./, A. Wadman. 

F)ur 
Conan Doyle 

blev författare 
I sin bok "Memories and Adven

tures" utkommen på Hod-der & 
Stoughtems förlag i London, skildrar 
Conan Doyle hur det kom sig, att 
han som utbildat sig för läkarekallet 
i stället blev författare. 

Han berättar sin historia mycket 
enkelt -och lugnt. Under hela den 
kritiska tid, då han skapade sitt 
rykte, tycks han för var' dag ha ta
git modigt itu med sitt dagsverke. 

Med 10 pund på fickan började 
han sin praktik -som läkare i Ports
mouth. 

"När jag ankom till Portsmouth 
(år 1882) hyrde jag ett rum för en 
vecka — Jag tillbragte denna 

/vecka med att ta reda- på lediga bo 
städer -och slog mig slutligen ner 
Bush Villa för en hyra av 40 pund 
om året-. En vänlig värd har nu än 
drat om namnet till Doyle House 

J-ag var dödligt förskräckt att 
värden skulle fordra förskott på hy 
ra-n, men namnet på min onkel, som 
var en C. B. (companion of the 
Bath) var en tillräcklig reikommen 
dation och sänkte vågskålen till min 
förmån. Sedan jag försäkrat mi 

om det tomma huset och nyckeln till 
det. reste jag ner till en auktion i 
Portsea och förskaffade mig där för 
4 pund en hel mängd gamla begag
nade möbler. De fyllde mina behov 
och satte mig i stånd att- ställa i 
ordning ett- rum för eventuella pati
enter med tre stolar, ett bord och en 
mattbit mitt på golvet. En trappa 
upp hade jag en säng med en 
madrass i. 

Jag satte upp plåten, som jag ha
de haft med mig från Plymouth, 
köpte en röd lampa på krita och slog 
mig så ner och väntade på besök. 
Ett par pund hade jag över efter 
de nödvändigaste inköpen. Tjänare 
kunde det naturligtvis aldrig vara 
tal om, så jag polerade själv min 
plåt var morgon, sopade förstugu-
trappan och höll huset för övrigt 
rent. Jag fann, att jag kunde leva 
gott och väl på en shilling om dagen, 
så jag höll ut en lång tid på det 

sättet. 

Jag hade alldeles tillräckligt att 
göra: sopa, skura, diska, passa på 
ringklockan, göra- mina blygsamma 

iköp, förbättra mina huisliga ar-
rangemanger, så tiden iblev mig al
drig lång. Det är något rent förun
derligt att ha ett eget hus för första 
gången, hur ringa det än må vara. 
Jag slösade all min omsorg på mot
tagningsrummet för att göra det så 
passabelt som möjligt för patienter. 

Det bakre rummet möblerades 
med min koffert och en pall. Kof
ferten var mitt skafferi och locket 
till den var mitt matbord. Där fanns 
gas, och jag ordnade till med ett 
utsprång i väggen, varpå jag kunde 
hänga en panna över gaslågan. På 
det sättet kunde jag koka skinka 
mycket bra och blev expert, då det 
ällde att få så många skivor som 

möjligt av ett skålpund. Bröd, 
skinka och té samt någon gång cer-
velatmedvurst — vad kunde en män 
niska mer begära? Det är (eller 
var) inte det -minsta svårt att leva 
gott på en shilling om dagen. 

Det var en mycket trafikerad 
korsgata med en kyrka på andra si 
dan om mitt hus och ett hotell pa 
den andra, Dagarna gingo på ett 

angenämt sätt. ty det var en varm, 
vacker höst. och jag satt i fönstret 
till mitt mottagningsrum bakom de 
något sjaskiga gardiner jag hade 
satt upp och tittade på de förbigå
ende eller läste i min bok. Jag hade 
offrat en del av mina knappa till
gångar för att bli medlem av ett 
lånbibliotek. I trots av min torv-
tiga föda. eller kanske just på grund 
av den. var jag ovanligt frisk och 
pänstig, så att på kvällarna, när 

allt hopp om patienter var ute för 
dagen, brukade jag regla till mitt 
hus och promenera många mil för 
att förbruka något av min överflö
dande energi. 

Det är en härlig plats, Ports
mouth, med sina stora minnen, och 
det är säkert, att t. o. m. nu, om 
jag skulle leva i någon annan stad 
än London, så skulle jag slå mig ner 

Southsea, bostadskvarteret i Ports
mouth. Historien om det förflutna 
smälter samman med det närvaran
des historia, den nya torpedbåten 
flyger förbi den gamla Victory" 
med isamma vita flagga fladdrande 
från båda, och de gamla fältslang-
orna och falkonetterna från Elisa
bets tid kunna ännu ses på samma 
promenad, där man ser det stora-
fästningsartilleriet. Det ligger nå
got alldeles förtrollande i luften där. 
för var och en, som har hitoriskt 
sinne, något, som jag druckit in 
med modersmjölken". 

En livlig ibild av livet i Portsmouth 
gavs av Conan Doyles unge bror, 
Innes, i ett brev till hemmet år 
1882. Han hade kommit på besök 

och skrev: 

"Patienterna börja trängas här 
nu. Vi ha h-aft tre napp den här 
veckan. Vi ha vaccinerat en baby 
och fått tag i en lungsiktig man, 
och idag kom en vagn med zige
nare, som ville sälja korgar och sto
lar, så vi beslöt att låta dem ringa, 
så länge de ville' 

Conan Doyle tillägger- "Månad 
följde på månad, och jag snappade 
upp en patient här och en där, tills 
stommen till en liten praktik hade 
åstadkommits. Än var det en o-
1 yckshändelse, än ett annat särskilt 
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att sälja, köpa, hyra ut eller 
byta, så annonsera det 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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lîunnan. 
Av MATILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Då hon kom in, såg hon genast, 
^tt hennes fästman slutit sig till 
Sruppen kring Guilia Capece, och 
h°n log mot honom ett ljust, varmt, 
hängivet, oändligt själfullt leende. 

strax därpå var hon omgiven 
av alla de vänner, som älskade och 
'örstodo henne, Eva, Tekla,Eugenia, 
thiarina, Alla sågo på henne med 
lriöerlig ömhet, men ingen vågade 
^åga, hur hon måddd. Alla sänkte 
rösten, då de talade med henne, och 
alla voro de ivriga att föra henne 
Sa långt som möjligt in i väntsalen 

att akta henne för draget från 
°rridoren. 

Det 
grupp unga män trädde nu in. 
var Willy Galeota, Peppino 

Sannicandro, Carlo Mottola och Ma
rio Capece, som hade med sig en bu
kett av heliotroper och liljekonvaljer 
åt bruden. Samtalet blev allmänt, 
alla undrade över att Massimo och 
Olga dröjde så länge, det var nu en
dast tjugo minuter kvar, tills tåget 
till Rom skulle avgå. Eugenia för
mådde Griulio att svära pa att de 
på inga villkor skulle resa frän ^Na-
poli på brölloppsdagen, de kunde 
stänga in sig i den ofantliga blom-
sterhöljda Aragoniska villan vid 
Chiaiastranden. De behövde ju inte 
lämna Napoli, hon avskydde alla 

andra ställen i världen. 
Det uppstod en livlig rörelse; 

Massimo och Olga hade kommit m, 
arm i arm, och alla trängdes om
kring dem med ett sorl av lyck
önskningar. Bruden var täckare än 
någonsin i san överklänning av 
mörkblått ylle över en kjol av röd 
kaschmir, fasthållen av en svala, 
gömd mellan tunikans veck. En 
annan svala syntes färdig att flj ̂ a 
bort från hennes mörkblå f elbhat t. 
Hon var ytterligt blek. Massimo 
hade sin vanliga torra och tråkiga 
min. Då Olga såg alla dessa vän

ner, som väntade att få hälsa på 
henne, alla de vänliga händer, som 
sträcktes mot henne, alla de vackra 
blommorna, då hon kände hela den 
varma våg av sympati, tillgivenhet 
och gemensamma minnen, som 
strömmade in över henne, genom
ilades hon av en nervös skälvning, 
hon kunde inte gråta, men tårarna 
brände i hennes ögon och strupen 
sammansnördes av återhållna snyft-
ningar. Och med kärleksfulla hand
tryckningar tog hon avsked av vän
nerna,. med alla utbytte hon löften, 
smekningar, ord av vemod eller 

hopp. 
Massimo pratade vitt och brett 

med sina kamrater med händerna i 
fickorna, hatten nerdragen över 
ögonen, som de.t tycktes, fullstän

digt uttråkad. 
Vi ha tagit rosor med oss till 

dig, Olga, sade den äldsta flickan 
Sannicandro med de stora barnaögo

nen fulla av tårar. 
— De äro ett minne från Napoli, 

glöm inte bort oss, Olga, tillade den 

andra. 
Utan att svara böjde hon sig ned 

över blommorna, inandades lång

samt deras doft, kysste dem och 
kysste de två barnen på båda kin
derna, Och de båda barnen tittade 
på varandra som Vanligt och brusto 
plötsligt och på samma gång i gråt. 

— O, kära ni gråt inte, sade hon 
darrande och gjorde tecken åt Maria 
Gulli-Pausania, att hon skulle kom
ma och trösta dem. Den blivande 
svägerskan närmade sig med drott
ninglik värdighet, tryckte en kall 
kyss på Olgas panna och sade: 

—- Vi trä f fais i Paris om sex må
nader, Olga; jag reser dit med Pep
pino. Du är väl där dä:1 

— Jag vet inte, jag vet inte — 
mumlade Olga Daun förvirrad med 
en blick på sin man, som förargad 
över dröjsmålet redan närmade sig 

utgångsdörren. 
Maria Pausania förde sina båda 

snyftande svägerskor med sig in i 
ett hörn, där hon började tala till 
dem så vist som en gammal mor
mor, och de sågo upp i hennes an
sikte förväntansfullt som barn, som 
förlitar sig på mormors löften. 

— Här har du några hyacinter, 
sötaste Olga, sade Eugenia och 
räckte henne en stor knippa härligt 

doftande blommor, vita, skära och 
violetta, en raritet för årstiden. Du 
kommer ju tillbaka till oss? 

- Ja, jag skall komma tillbaka, 

Eugenia. 
— Kom snart tillbaka; det är 

kallt därborta, här nere är det 
varmt, Olgarella, 

Och hon stödde sig ömt och för
troendefullt på Guilio Vargas arm. 

— Kommer du ihåg våra prat
stunder om kvällarna, Olga? sade 
Tekla Brancaccio med låg röst, Nu 
har du fått den du ville ha. Måtte 
du bli lycklig, käraste. 

— Måtte nu du få det du önskar, 

Tekla. 
— Jag skall ha det eller dö, sva

rade den andra fast. 
— Vill du åta dig en kommission 

till Petersburg, frågade Giulia Ca

pece. 
— Vore det möjligt att få en 

päls av silverräv där, tror du.' Jag 
dör av längtan att få en. 

Jag ska komma ihåg det, 
mumlade bruden och såg sig om
kring med frånvarande blick. 

— Må ditt liv alltid bli ljust och 
din kärlek alltid lika varm, Olga 

min älskling, viskade Chiarina Al
than. 

— Hur är det möjligt, Clara? 
svarade bruden vemodigt. 

— Var nu lycklig bara, var 
lycklig, tänk inte på annat, sade 
vännen hastigt och kysste henne på 
pannan liksom välsignande. 

Men vid dörren stod Massimo 
Daun utom sig av otålighet och för
argelse. Tjänstemannen förkunna
de med hög röst Rom-tågets av
gång, alla skyndade ut på perrong
en, även bruden följd av väninnor
na. En häftig vindstöt trängde in 
under taket på plattformen, gasen 
fladdrade, och Massimo Daun, som 
redan stigit in i en reserverad kupé, 
kastade vårdslöst Olgas sjalar och 
blommor på sofforna. En plågsam 
känsla bemäktigade sig hela bröl
lopsföljet. Åsynen av denna lilla 
ljusa, hängivna, goda varelse, denna 
ömtåliga blomma, som fått växa 
upp under Napolis varma sol, och 
som nu skulle ut därifrån i vida 
världen, ut på livets stormiga hav 
med så mycken fara för att lida 
skeppsbrott där, rörde dem alla. 
T. o. m. Anna- Doria, den bittra 
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•dam. "En sån där underbar, spon
tan, hjärtehetfeande gammalmodig
het!" Orden 'äro hennes, sagda om 
en annan, men karaktärisera henne 
isjälv gudomligt. De böcker äro ej 
få, som trängas i hennes hjärna, 
som hon beklagade sig över att den 
både "knäppte och knastrade, att 
ögonen höggo och svedo och själen 
— den kvider". 

Den, vars liv är så hörbart och 
kännbart som hennes slår sig icke 
till ro på en vunnen seger, vilken 
åldern än må viara — men hon skul
le inte varit Hilma Anger ed-Strand
berg om hon inte svarat på frågan 
vad hon nu skulle skriva härnäist: 
"skriva? jag? kvinna! fresterska — 
tala inte sådana, ord! När? Var? 
Yiad? Jag är död sonn en sill!" 

Och iså reste hon sig skrattande 
och vinkande triumferande farväl 
med sin nya, vackra handväska, en 
födelsedagsgåva, ty som den livsbe-
jakare Hilma är, är hon otroligt 
svag för vackra ting ooh färger. 

"Nu reser jag hern till Mösse
berg, det är det enda ställe där man 
kan leva och dö". 

Ja — där har hennes oroliga, själ 
verkligen funnit sin hemkänsla på 
jorden; luften är mild för hennes 
astma och hon kan lätt få några 
veckoris västkustluft därifrån. Runt
omkring såg har hon sin släkt, inom 
-vilken hon räknar "Halledajen", 
som Aug. Bondeson gjort odödlig 
i sin vansinnigt roliga pa,schasa! 

Där har hon också under ett tju
gotal år haft Isiitt liem med siin man —• 
där har hon funnit läkedom, för de 
sår hans bortgång islog, och där 
känner hon sig fri, att vara fullt 
och helt den personlighet hon är. 

Hedda Key-Basmussen. 

Tjänarinnefrågan är för mången 
husmor ett svårlöst p-rdblem. Sköt 
själv Edert hem, men gör det lätt
skött genom att låta oss belägga 
golven med linoleummattor. "Li
nopeters", Kungsportsplatsen 2. 

Hur veka varda ej i olyckan de 
dödligas hjärtan! 

Tacitus. 
Q 

De små obehagen som ständigt 
plåga oss kan man betrakta såsom 
avsedda att hålla oss i jämn övning, 
så att kraften att bära de stora..ej 
under medgång helt och hållet för
slappas. 

Schopenhauer. 

De våra » 
Cl. 8. H. 

Bland de passagerare, som ånga
ren "Stockholm" medförde på sin 
senaste resa från Amerika, var även 
fru Lydia Hedberg, mera känd un
der sitt populära och gemytliga 
konstnärsnamn "Bergslagsmora"-. 

Fru Hedberg kom från sin tredje 
konsertturné iU. S. A. Detta fri
hetens land har, som bekant, nume
ra mycket väl stängda dörrar utåt 
världen till, men fru Hedberg som 
är en intresserad medlem av Riks
föreningens för svenskhetens beva
rande i utlandet hade papper där
ifrån, vilka utgjorde det "Sesam låt 
upp" sam beredde tillträde till det 
så förnämt vordna landet. 

Fru Hedberg vill icke utförligare 
dröja vid sina framgångar, men den 
tillfrediställelse hennes väsende <ut-
•strålar säger tydligare än ord, att 
turnén utfallit lika lyckligt sonn si
na föregångare. Man skulle kunna 

våga påståendet lyckligare, ty 
"Bergslagsmora" sjunger sig med 
sitt goda humör, sitt sinnes värme, 
sina äkta tonfall in i åhörarnes hjär
tan och kommer förvisso som till 
vänner, när hon nu bereser staterna. 
Färden sträckte sig över hela landet 
ända till Stilla havets haliga kust 
och tog en tid av fyra .månader, var
under icke mindre än sextiofem kon
serter hö lies. 

Fru Hedberg har idel vackra sa
ker att säga om sivensk-amerikanar
ne. De äro visserligen litet svåråt
komliga för en landsman, en smula 
kallsinniga mot det enkla fädernes
landet de bytt ut mot ett annat av 
mjölk och honung flytande adoptiv
land. Men har man vunnit deras 
f "rtroende, har man med sången och 
hemlandstonerna värmt derais ameri
kaniserade hjärtan, bryter den äkt-
sveniska hjärtligheten och kärleken 
till den fattiga hembygden fram. 
Och denna hemlängtan som, om-
jsorgsfullt dold, ruvar långt däri-n-

Vilka goda tjänster måtte inte 
fru Hedberg med sina visor ha 
gjort rörelsen "Svenskhetens beva
rande" ! 

Svenskarne trivas bra i Amerika, 
förklarar fru Hedberg. Det är dug
ligt folk, och det går dem efter de 
första "hundåren" i allmänhet väl. 
De arbeta sig upp, de äro lika goda 
som någon annan, de förtjäna 
pangar. Men i alla sinnen isitter det 
en tagg mot det gamla hemlandet, 
som inte kunde ge vad det främ
mande landet mäktat. 

Särskilt kvinnorna, de yngre 
kvinnorna prisa bytet. Deras per
sonliga värde i det nya landet 
större, arbetet lättare, kläderna 
vackrare, männen mera belevade, 
livet fästliigare. 

Men trots allt finns det något i 
deras frostiga sinnen som kan nås 
av den isvenska folkvisan och som 
blir, om ock endast för stunden, 
till en suckande längtan hem! 

Dc eoUösa rummens 
gåta m. ni. 

•<É>-

PÄRLOR 

JU V ELER 

i modern infattning fördelaktigast 

hos 

Hovjuvelerare. Ö. Hamng. 41. 

Torken bort tårarne från barnets 
kinder! Det myckna regnet i blom
morna är skadligt. 

Jean Paul. 

Vid de vetenskapliga undersök
ningar man företagit för att vinna 
närmare kännedom om de oåika sla
gen av vitaminer, dessa i vår föda 
ingående hemlighetsfulla ämnen, 
utan vilka varken hälsa eller liv 
kunna upprätthållas, har man gjort 
en del egendomliga iakttagelser, för 
vilka en expert redogör i Times. 

Man har t, ex. funnit att det i 
vissa födoämnen förekommer något, 
som skulle kunna kallas anti-vita-
miner, ämnen som "motarbeta" ett 
eller annat av de olika slagen av 
nyttiga vitaminer. 

Sädesslageii innehålla sålunda 
utom- B-vit aminer, oumbärliga för 
vår nervhälsa, också ett mot A-vita
minet (förefintligt i fett från djur
riket, ismör, grädde, • oskummad 
mjölk, fisiklevertran o. is. v. men ic
ke i växtfett) "fientligt" ämne, ett 
anti-Avitamin. 

Det är emellertid som om vår in
stinkt låtit oss ana denna hemlighet 

- vi ha bildat matsammansättning-
ar, vilka utan att vi varit medvetna 
därom tagit sikte just på detta för
hållande. Vi behöva säd esslagen 
för deras B-vitaminer, och deras 
mindre goda sida, deras anti-.Avita-
miner, neutralisera vi genom till
satts av ett på A-vitaminer rikt 
ämne. Vi äta gröt med god mjölk 
och bröd med smör! 

En annan upptäckt som man 
gjort är, att A-vitaminet i vår föda 
i visß utsträckning kan ersättas av 
solljuset. 

Brist på A-vitaminer i kosten 
framkallar hos ibärn den svåra å-
fcouima som. bär namnet engelska 
sjukan och som hindrar kroppens, 
särskilt benstommens normala ut
veckling. Även för ungdomar och 
vuxna är A-vitaminet av utomor-
denlig betydelse för hälsan. Bland 
annat spelar blodets vitaminhalt en 
avgörande roll ifråga om kroppens 
förmåga att övervinna i systemet 
inkomna smittoämnen. 

Man har gjort en del undersök
ningar med hjälp av hundvalpar. 
Då dessa erhöllo en fullt tillräcklig 
men A-vitaminfri föda, angrepos de 
av en åkomma, motsvarande engel
ska sjukan, men symptomen blevo 
långt lindrigare hos.de försöksdjur, 
som fingo vistas på en solig plats, 
än hos dem som med samma utfod
ring hollos i ett mörkt förvarings
rum. Solen gav om icke fullstän
dig så dock en avsevärd ersättning 
för de obefintliga A-vitaminerna i 
födan. 

Man har här fått förklaringen på 
en egendomlig företeelse, som tidi
gare uttytts på ett annat sätt. 

Det är ett allmänt känt förhål
lande, att människor, som bo i län
der med ett kallt klimat ha ett 
starkt behov av djur fett i födan. 
Eskimåerna leva nästan uteslutande 
på tran ooh timmerhuggarne och 
körkariarne i Norrland betrakta vin
tertiden det smällfeta, för andra oät-
bara .amerikanska fläsket som den 
största av delikatesser. Även vi i 
de sydligare delarne av landet bo
ende tycka under vintertiden om fe
ta maträtter, vilka däremot icke 
alls smaka oss sommartiden. 

Det har tidigare- antagits, att 
djurfettet varit iså begärligt på 
nordliga breddgrader, därför att det 
alstrat kroppsvärme, alltså uppvägt 
det kalla klimatet. Sanningen sy
nes i stället vara, att djurfettets ge
nom sin A-vitaminhält uppväger 
bristen på sol och vintermörkret! 

När man i sydliga länder före
drager växtfett framför smör, så är 
-det icke för klimatets värme utan 
därför att det flödande solljuset gör 
det A-vitaminrika smöret öbehövligt 
och därför mindre smakligt. 

Det finns ett klart samband mel
lan solljuset och A-vitaminet. Bå
da äro livsviktiga för 'människan, 
nödvändiga för hennes hälsa.. De 
kunna icke fullständigt men i bety
dande grad ersätta varandra-. Blir 
tillskottet på ena hållet och kompen
sationen på det andra otillräckliga, 
lider kroppen, undergräves dess häl
sa. Engelska sjukan härjar särskilt 
svårt bland barnen i storstädernas 
fattigkvarter. De få för litet A-vi-
taminhaltig föda (oskuimmad mjölk) 
och otillräcklig kompensation i sol
ljus. 

Vad är det i solljuset som svarar 
mot A-vitaminet i födan? Innehål
ler solljuset sälvt A-vitaminer, kan 
det avlämna eller frambringa dem 
på annat håll genom bestrålning? 

På- dessa frågor har man ännu 
icke funnit slutgiltiga svar, men 
man efterspanar ivrigt lösningen 
till denna hemlighet. Ma-n har ex
perimenterat. Ma-n har låtit solen 
bestråla olika födoämnen, om vilka 
man vet, att de icke innehålla A-vi
taminet. Man har trott sig finna 
att de i åtskilliga fall verkligen 
upptagit detta vitamin. Olivolja 
verkade efter bestrålning av solen 
isom fisklevertran d. v. s. som A-vi-
taminhaltig och därför hälsogiva-n-
de fö-r hundvalpar, Som blivit sjuka 

Brand- och Livförsäkrings-Aktiebo! 
ff. — L 1CD0,aget 
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genom utfodring med vitaminfri fö

da. 
Det har också visat sig att blodet 

hos människor efter solbad fått 
samma starka bakteriedödande för
måga som blod, vilket genom sär
skilt avpassad föda bibringats ökad 

A-vitaminhalt. 

Man har även gjort andra, experi
ment för -att komma på spåren det 
livselixir som solljuset innehåller. 
Man gav hundvalpar allsidig och 
tillräcklig föda-, alltså vanlig kost, 
rn/en man höll dem i mörka förva
ringsrum, av vilka -dock några fingo 
stå i solen. Det visade sig, att dju
ren i dessa burar trots det ständiga, 
mörkret frodades och utvecklades 
normalt, vilket däremot icke var fal
let med de försöksdjur vilkas burar 
icke nåddes av solljuset. De visade 
i stället de vanliga sjukliga symp
tomen på vitaminbrist. 

Man gjorde vidare det rönet att 
säspån, isom utsatts för solljuset, 
hade en hälsogivande inverkan, när 
de lades in till försöksdjuren i de 
mörka sollösa burarne. 

Med stöd av -dessa erfarenheter 
förklarar man, att trä och andra 
därmed besläktade ämnen inom 
växtvälden äga förmåga, att absor
bera isolljuset och dess hälsggivande 
kraft samt att isedan på ett omärk
ligt men effektivt sätt utstråla den 

igen. 

Detta vill säga. så mycket isom att 
vi, om vi bo i ett soligt rum, även 
nattetiden, när solljuset är borta, 
mottaga vitaminet A eller något 
därmed likartat, för vårt välbefin
nande viktigt ämne, som utströmmar 
från träpanelen -och från alla sol-
bestrålade föremål av trä, som det-
innesluter ! 

De sollösa rummens gåta är här
med löst. Deras ohälsosaimhet, deras 
dysterhet, vantrevnaden, livlöSbeten, 
allt detta är icke inbillning utan 
verklighet! Solen är där icke och 
icke häller solens livgivande kraft. 
Vi undernäras ifråga om A-vitami
ner ooh vår hälsa- lider därunder. 

Det bör tilläggas att allt vad som 
här isagts om, isolljuset gäller -också 
det artificiella isolljuset. 

Elin Eilertz. 

NU ÄR KONSERVERINGSTID! 

Köp 

uteslutande 

VISKAFORS 
Konservburksr ingar  

»Para 630» 

De äro de bästa 

SKANDINAVISKA GUMMIAKTIEBOLAGET VISKAFORS 

A.-B. FERD. LUNDQUIST & Co. 
för alltid på lager alla 

V I S K A F O R S  
Konservburksringar. 

Illlllllll 

Vägen till den husliga lyckan är 
uppfylld av hinder och måste var
samt vandras. 

F. Hemans. 

Onda dagar föda onda tankar. 

H. Ibsen. 

Det kännetecknar små själar att, 
om de lida, såra de även andra. 

Paul Heyse. 

Ej nöjdia med våra- egna olyckor, 
göra vi oss en olycka av andras 
•Sällhet. 

J. B. de Masillon. 

Sorgen går alltid själv i egen per
son isina ärenden, ty då vet hon att 
de bliva riktigt uträttade. 

H. C. Andersen. 

m Nadco färgar alla tyg^r 
Kan anvandas till såväl kall™ttäk,a. 
ning som kokning. Beo-a,' ht ,e"sfärS'-
på kallvattensfärgnine hos 1VniU" 
lande eller hn, Eder hand 

leo, 
lande eller hos Aktiebolag t Va 

Goteborg. Tel. 20365. Nadl 

MERKUR TVÄlili 
är enastående för 

fintvätt. 

Ränna Lcffler 

t 
I pressläggningsögonblicket når 

olss sorgebudet att Fru Hanna Leff. 
1er, född Delbanco, -den 11 jUn,; av_ 
somnat i sitt hem i Göteborg. 

En god människa har kalla-ts hä
dan, ett ädelt liv har funnit sm av
slutning! 

Född 1858 och tillhörande en a.v 
Göteborgs mest ansedd-a köpmanis-
släkter förenade hon i sig den gamla, 
tidens vackraste -egenskaper, en 
personlig gedigenhet -och en levande 
känsla av ansvar inför egna plikter 
liksom inför livet i dess kelhet. 
Främst en hemmets kvinna ägnade 
hon den tid hon hade övrig åt de 
sammanslutningar, vilka vunnit 
hennes intresse och njöto förmånen 
av hennes verksamma stöd. Yi 
nämna bl. a. K. F. U. K. oci 
Skyddsherrimet å Anneberg, vilkas 
styrelse hon under en lång följd av 
år tillhörde. När föreningen Vak
samhet bildade en lokalavdelning i 
Göteborg ingick hon i dess styrelse. 
Det var på hennes initiativ dess 
penlsionat upprättades. Hennes in
sats på deslsa och andra liknande 
områden var betydande — hjärtats 
värme, .livserfarenheten och den kla
ra tanken gjorde hennes inlägg vä
gande och hennes råd goda. 

Den bortgångna isörjes närmast av 
make, bankdirektör Carl Leffler, 
samt av barn och barnbarn. 

Diamantens 
förfall. 

Världens diamantindustri står in

för en farlig kris. 
Vid den bolagsstämma isom De 

Beers .förenade diamantgruvor njli 
gen höll i Johannesburg, Sydafrika, 

förklarade chef-direktören att om jc 

ke världens diamantproduktion in 
skränkes komma diamanterna -sna-r 
att utbjudas i flå stora kvantiteter 
och till -så reducerade priser, att ce 

skola bli vulgära. 
Så länge diamantindustrien °n 

trollera-des av den trust, som be ä 
skar de fyra stora diama-nt-bolag® 

Syd-Afrika, hölls driften inon 

vissa bestämda gränser för att u> 
ra marknadens överfyllande oc 

därmed följande prisfall. 
Trusten handlade därvid i 

blott i sitt eget syfte, utan ^ 
mycket i köparens intresse. 
är ju nämligen av avgorane 
delse för innehavare av drama 

att dessa äga- ett högt oc 

derligt värde. - "1 

Det är ekonomiskt 
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De äro ingen nödvändighetsarti
kel utan köpas för sin skönhets och 
kanske mest för sin dyrbarhets 
skull. De uppfattas ju som ett syn
ligt tecken på sin ägares Välstånd 

och rikedom 

Även om juveler måste betraktas 
sam ett icke räntebärande och där
för "dött" kapital, äro de å andra 
sidan en mycket säker tillgång, vil
ken i händelse av behov lätt och till 
förmånliga priser kan förvandlas 

till reda penningar. 

Särskilt i oroliga tider då många 
andra värden förintats, ha diaman
terna visat »ig lika pålitliga som 
renaste guld och betydligt lätthan 
terligare än (detta. 

När t. ex. under den ryska, revo
lutionen aristokratien och den rika 
hourgoisien hals över huvud måste 
fly ur landet, sågo sig flyktingarne 
nödsakade att lämna kvar till plun
dring allt vad de ägde, palats, jorda
gods och banktillgodohavanden. Det 
enda de kunde rycka med sig var 
de penningar de hade tillgängliga 
och så —• sina juveler! Hur lätt 
.gömda voro icke dessa senare och 
vilka enorma värden representerade 
de icke! Utan sina till utlandet 
räddade juvelskatter skulle den 
landsflyktiga ryska överklassen gått 
till mötes en ohygglig misär. 

Det plötsliga utbjudandet under 
de sista krigsåren och tiden därefter 
icke blott av de ryska juvelerna 
utan även av de juvelskatter, som 

K V I N N O R N A S  T I D N I N G  

Slopa kaffet  och dnck 

, CAP 
KAKAO 

i.oriqinalf5rpackmi\gnr å 100gr aSOOgr. 1 
Gr tillverkad OD bästa fullmogna kakaobönor I 

"ubals au oarhn kanel, oamljdh-iraii 
Lkri som smakat CAP KAKAO 
dricker den sedan dagligen. 

J J r i l d  

E N  F Ö R S O M M A R D A G .  

Jag slänger upp mitt fönster, 
ty luften blivit het 
av vàrsol'n, detta mönster 
av tidig punktlighet. 

Av land- och sjöluft blandas 
balsamiskt morgonbad, 
naturen lögas, andas 
i blommor, gräs och blad. 

Bland guldregn och syrener 
jag vandrar backen opp 
och fröjdas åt de scener, 
som bjuds mig från dess topp! 

Se, hela Arild prålar 
i blomsterprakt och grönt, 
och över tavlan strålar 
vårsommarsolen skönt. 

Där, bäddade i grönska 
ge stugor tavlan liv. — 
En konstnär kan ej önska 
mer tacksamma motiv. 

Och Skeldervikens bölja, 
solglittrande och sval, 
en efter annan skölja 
dess klippor och dess mal. 

På bänken nedvid hamnen 
där sitta gubbarna. 
Jag glömmer gärna namnen, 
men det går lika bra 

att skämta och att prata 
om väder och om vind. — 
Ej ständigt de sig lata, 
det märks på hand och kind. 

Då även här finns bilar, 
man skulle knappt det tro, 
att över allt dock vilar 
idyllisk, stilla ro. 

Nog villorna de duga 
på Arilds höjdplatå, — 
dock varje liten stuga 
jag älskar mer ändå. 

Ej kan med min jag skräppa, — 
den sig helt blygsamt gör, 
men då invid min täppa 
jag strandens vågskvalp hör, 

jag känner mig så präktig 
som kungen i sitt slott, 
och nästan lika mäktig, — 
hans plus är glansen blott. 

Men när som dagen svalkas 
mot kvällen mer och mer, 
och solen sakta nalkas 
mot vesterhavet ner, 

då vill min dag jag sluta 
i hagen ned vid strand, 
att stilla där få njuta 
i solnedgångens brand. 

Omöjligt att beskriva 
den färgprakt himlen får, 
när solens gyllne skiva 
bak lätta skyar går. 

Min aning då sig sträcker 
långt bortom jord och hav. 
dit ögat icke räcker, 
där tanken går i kvav, 

till världar uti fjärran, 
som även de ha fått 
båd' form och liv av Herran 
i högre skönhet blott. 

Så går jag hem och drömmer, 
förtöjd i vilans hamn, 
om allt vad skönt sig gömmer 
i livets stora famn. 

n. B. 

överklasisen i andra länder på grund 
av depressionen måste realisera, 
skulle lett till en katastrof på dia
mantmarknaden, där tillgången re
dan före krigsutbrottet hotat att 
överskrida efterfrågan. Att det be
farade prisfallet uteblev berodde 
på, att en mängd nya och även 
-glupska köpare anirfälde sig. Det 
var de "nyrika", krigsookrarne som 
överhöljde sina kvinnor med dia
manter och juveler. 

Det visade sig emellertid nödvän
digt att icke i samma utsträckning 
som förut tillföra diamantmarkna
den nya förråd, och den nyss nämn
da trusten träffade förhållningsreg-

ler däremot-. 

Dessa åtgärder ha emellertid vi
sat isig ineffektiva på grund av att 
andra diamantbolag och enskilda 
diamantgrävare icke velat ge sin an
slutning utan i stället söka utvinna 
en så stor diamantmängd s-om möj
ligt från sina fält i olika -delar av 
Afrika och Syd-Amerika. 

Man väntar dock med visshet, 
att ett samarbete skall etableras, 
då detta är förutsättningen för att 
diamantindustrien skall löna sig. 
För rik tillgång på varan och dia
manten skall förfalla. Den skall 
då icke längre vara en distinktion 
för de rik-a och högt uppsatta, en 
förnäm, prydnad utan en flertalets 
egendom, vulgär. Och i och med 
detsamma skall den ha förlorat en 

betydande del av sin åtråvärdhet 
och sin karaktär av säker penning
placering. 

Astrid Nilson. 

Vår im-odern-a- tid har behov -av hy
gien. Vaxduk på hyllorna gör sam
ma tjänst som linoleum på golven. 
Rengöringen blir en barnlek. "Lino
peters" för ett stort lager av dessa 
artiklar. 

Munterhet är kraft, berusning är 
svaghet. 

A. Bournonville. 

Ofördragsamhet med andras ka
raktär är en av de största orsakerna 
till huslig olycka. 

H. Beeclier-Stoice. 

Fantasien härstammar från kung
ligt blod, sinnena äro av adlig här
komst, förnuftets ursprung är bor

gerligt. 
L. Feuérbach. 

# 

Kärleken är livets sköna blomma 
Älska dina, må de äIlska dig! 
Låt sen mödor eller sorger komma! 
Mot ditt hem de söndersplittra sig. 

./, A. Wadman. 

F)ur 
Conan Doyle 

blev författare 
I sin bok "Memories and Adven

tures" utkommen på Hod-der & 
Stoughtems förlag i London, skildrar 
Conan Doyle hur det kom sig, att 
han som utbildat sig för läkarekallet 
i stället blev författare. 

Han berättar sin historia mycket 
enkelt -och lugnt. Under hela den 
kritiska tid, då han skapade sitt 
rykte, tycks han för var' dag ha ta
git modigt itu med sitt dagsverke. 

Med 10 pund på fickan började 
han sin praktik -som läkare i Ports
mouth. 

"När jag ankom till Portsmouth 
(år 1882) hyrde jag ett rum för en 
vecka — Jag tillbragte denna 

/vecka med att ta reda- på lediga bo 
städer -och slog mig slutligen ner 
Bush Villa för en hyra av 40 pund 
om året-. En vänlig värd har nu än 
drat om namnet till Doyle House 

J-ag var dödligt förskräckt att 
värden skulle fordra förskott på hy 
ra-n, men namnet på min onkel, som 
var en C. B. (companion of the 
Bath) var en tillräcklig reikommen 
dation och sänkte vågskålen till min 
förmån. Sedan jag försäkrat mi 

om det tomma huset och nyckeln till 
det. reste jag ner till en auktion i 
Portsea och förskaffade mig där för 
4 pund en hel mängd gamla begag
nade möbler. De fyllde mina behov 
och satte mig i stånd att- ställa i 
ordning ett- rum för eventuella pati
enter med tre stolar, ett bord och en 
mattbit mitt på golvet. En trappa 
upp hade jag en säng med en 
madrass i. 

Jag satte upp plåten, som jag ha
de haft med mig från Plymouth, 
köpte en röd lampa på krita och slog 
mig så ner och väntade på besök. 
Ett par pund hade jag över efter 
de nödvändigaste inköpen. Tjänare 
kunde det naturligtvis aldrig vara 
tal om, så jag polerade själv min 
plåt var morgon, sopade förstugu-
trappan och höll huset för övrigt 
rent. Jag fann, att jag kunde leva 
gott och väl på en shilling om dagen, 
så jag höll ut en lång tid på det 

sättet. 

Jag hade alldeles tillräckligt att 
göra: sopa, skura, diska, passa på 
ringklockan, göra- mina blygsamma 

iköp, förbättra mina huisliga ar-
rangemanger, så tiden iblev mig al
drig lång. Det är något rent förun
derligt att ha ett eget hus för första 
gången, hur ringa det än må vara. 
Jag slösade all min omsorg på mot
tagningsrummet för att göra det så 
passabelt som möjligt för patienter. 

Det bakre rummet möblerades 
med min koffert och en pall. Kof
ferten var mitt skafferi och locket 
till den var mitt matbord. Där fanns 
gas, och jag ordnade till med ett 
utsprång i väggen, varpå jag kunde 
hänga en panna över gaslågan. På 
det sättet kunde jag koka skinka 
mycket bra och blev expert, då det 
ällde att få så många skivor som 

möjligt av ett skålpund. Bröd, 
skinka och té samt någon gång cer-
velatmedvurst — vad kunde en män 
niska mer begära? Det är (eller 
var) inte det -minsta svårt att leva 
gott på en shilling om dagen. 

Det var en mycket trafikerad 
korsgata med en kyrka på andra si 
dan om mitt hus och ett hotell pa 
den andra, Dagarna gingo på ett 

angenämt sätt. ty det var en varm, 
vacker höst. och jag satt i fönstret 
till mitt mottagningsrum bakom de 
något sjaskiga gardiner jag hade 
satt upp och tittade på de förbigå
ende eller läste i min bok. Jag hade 
offrat en del av mina knappa till
gångar för att bli medlem av ett 
lånbibliotek. I trots av min torv-
tiga föda. eller kanske just på grund 
av den. var jag ovanligt frisk och 
pänstig, så att på kvällarna, när 

allt hopp om patienter var ute för 
dagen, brukade jag regla till mitt 
hus och promenera många mil för 
att förbruka något av min överflö
dande energi. 

Det är en härlig plats, Ports
mouth, med sina stora minnen, och 
det är säkert, att t. o. m. nu, om 
jag skulle leva i någon annan stad 
än London, så skulle jag slå mig ner 

Southsea, bostadskvarteret i Ports
mouth. Historien om det förflutna 
smälter samman med det närvaran
des historia, den nya torpedbåten 
flyger förbi den gamla Victory" 
med isamma vita flagga fladdrande 
från båda, och de gamla fältslang-
orna och falkonetterna från Elisa
bets tid kunna ännu ses på samma 
promenad, där man ser det stora-
fästningsartilleriet. Det ligger nå
got alldeles förtrollande i luften där. 
för var och en, som har hitoriskt 
sinne, något, som jag druckit in 
med modersmjölken". 

En livlig ibild av livet i Portsmouth 
gavs av Conan Doyles unge bror, 
Innes, i ett brev till hemmet år 
1882. Han hade kommit på besök 

och skrev: 

"Patienterna börja trängas här 
nu. Vi ha h-aft tre napp den här 
veckan. Vi ha vaccinerat en baby 
och fått tag i en lungsiktig man, 
och idag kom en vagn med zige
nare, som ville sälja korgar och sto
lar, så vi beslöt att låta dem ringa, 
så länge de ville' 

Conan Doyle tillägger- "Månad 
följde på månad, och jag snappade 
upp en patient här och en där, tills 
stommen till en liten praktik hade 
åstadkommits. Än var det en o-
1 yckshändelse, än ett annat särskilt 
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att sälja, köpa, hyra ut eller 
byta, så annonsera det 

Göteborgs  Morgonpos t  
Morgonens förnämsta annonsorgan 

Söker Ni 
n å g o n  

tjänare, våning, plats eller 

annat, så annonsera det 

Göteborgs  Morgonpos t  
Göteborgs största morgontidning. 
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lîunnan. 
Av MATILDE SERAO. 

Auktoriserad översättning av 

Sigyn Frydén. 

Då hon kom in, såg hon genast, 
^tt hennes fästman slutit sig till 
Sruppen kring Guilia Capece, och 
h°n log mot honom ett ljust, varmt, 
hängivet, oändligt själfullt leende. 

strax därpå var hon omgiven 
av alla de vänner, som älskade och 
'örstodo henne, Eva, Tekla,Eugenia, 
thiarina, Alla sågo på henne med 
lriöerlig ömhet, men ingen vågade 
^åga, hur hon måddd. Alla sänkte 
rösten, då de talade med henne, och 
alla voro de ivriga att föra henne 
Sa långt som möjligt in i väntsalen 

att akta henne för draget från 
°rridoren. 

Det 
grupp unga män trädde nu in. 
var Willy Galeota, Peppino 

Sannicandro, Carlo Mottola och Ma
rio Capece, som hade med sig en bu
kett av heliotroper och liljekonvaljer 
åt bruden. Samtalet blev allmänt, 
alla undrade över att Massimo och 
Olga dröjde så länge, det var nu en
dast tjugo minuter kvar, tills tåget 
till Rom skulle avgå. Eugenia för
mådde Griulio att svära pa att de 
på inga villkor skulle resa frän ^Na-
poli på brölloppsdagen, de kunde 
stänga in sig i den ofantliga blom-
sterhöljda Aragoniska villan vid 
Chiaiastranden. De behövde ju inte 
lämna Napoli, hon avskydde alla 

andra ställen i världen. 
Det uppstod en livlig rörelse; 

Massimo och Olga hade kommit m, 
arm i arm, och alla trängdes om
kring dem med ett sorl av lyck
önskningar. Bruden var täckare än 
någonsin i san överklänning av 
mörkblått ylle över en kjol av röd 
kaschmir, fasthållen av en svala, 
gömd mellan tunikans veck. En 
annan svala syntes färdig att flj ̂ a 
bort från hennes mörkblå f elbhat t. 
Hon var ytterligt blek. Massimo 
hade sin vanliga torra och tråkiga 
min. Då Olga såg alla dessa vän

ner, som väntade att få hälsa på 
henne, alla de vänliga händer, som 
sträcktes mot henne, alla de vackra 
blommorna, då hon kände hela den 
varma våg av sympati, tillgivenhet 
och gemensamma minnen, som 
strömmade in över henne, genom
ilades hon av en nervös skälvning, 
hon kunde inte gråta, men tårarna 
brände i hennes ögon och strupen 
sammansnördes av återhållna snyft-
ningar. Och med kärleksfulla hand
tryckningar tog hon avsked av vän
nerna,. med alla utbytte hon löften, 
smekningar, ord av vemod eller 

hopp. 
Massimo pratade vitt och brett 

med sina kamrater med händerna i 
fickorna, hatten nerdragen över 
ögonen, som de.t tycktes, fullstän

digt uttråkad. 
Vi ha tagit rosor med oss till 

dig, Olga, sade den äldsta flickan 
Sannicandro med de stora barnaögo

nen fulla av tårar. 
— De äro ett minne från Napoli, 

glöm inte bort oss, Olga, tillade den 

andra. 
Utan att svara böjde hon sig ned 

över blommorna, inandades lång

samt deras doft, kysste dem och 
kysste de två barnen på båda kin
derna, Och de båda barnen tittade 
på varandra som Vanligt och brusto 
plötsligt och på samma gång i gråt. 

— O, kära ni gråt inte, sade hon 
darrande och gjorde tecken åt Maria 
Gulli-Pausania, att hon skulle kom
ma och trösta dem. Den blivande 
svägerskan närmade sig med drott
ninglik värdighet, tryckte en kall 
kyss på Olgas panna och sade: 

—- Vi trä f fais i Paris om sex må
nader, Olga; jag reser dit med Pep
pino. Du är väl där dä:1 

— Jag vet inte, jag vet inte — 
mumlade Olga Daun förvirrad med 
en blick på sin man, som förargad 
över dröjsmålet redan närmade sig 

utgångsdörren. 
Maria Pausania förde sina båda 

snyftande svägerskor med sig in i 
ett hörn, där hon började tala till 
dem så vist som en gammal mor
mor, och de sågo upp i hennes an
sikte förväntansfullt som barn, som 
förlitar sig på mormors löften. 

— Här har du några hyacinter, 
sötaste Olga, sade Eugenia och 
räckte henne en stor knippa härligt 

doftande blommor, vita, skära och 
violetta, en raritet för årstiden. Du 
kommer ju tillbaka till oss? 

- Ja, jag skall komma tillbaka, 

Eugenia. 
— Kom snart tillbaka; det är 

kallt därborta, här nere är det 
varmt, Olgarella, 

Och hon stödde sig ömt och för
troendefullt på Guilio Vargas arm. 

— Kommer du ihåg våra prat
stunder om kvällarna, Olga? sade 
Tekla Brancaccio med låg röst, Nu 
har du fått den du ville ha. Måtte 
du bli lycklig, käraste. 

— Måtte nu du få det du önskar, 

Tekla. 
— Jag skall ha det eller dö, sva

rade den andra fast. 
— Vill du åta dig en kommission 

till Petersburg, frågade Giulia Ca

pece. 
— Vore det möjligt att få en 

päls av silverräv där, tror du.' Jag 
dör av längtan att få en. 

Jag ska komma ihåg det, 
mumlade bruden och såg sig om
kring med frånvarande blick. 

— Må ditt liv alltid bli ljust och 
din kärlek alltid lika varm, Olga 

min älskling, viskade Chiarina Al
than. 

— Hur är det möjligt, Clara? 
svarade bruden vemodigt. 

— Var nu lycklig bara, var 
lycklig, tänk inte på annat, sade 
vännen hastigt och kysste henne på 
pannan liksom välsignande. 

Men vid dörren stod Massimo 
Daun utom sig av otålighet och för
argelse. Tjänstemannen förkunna
de med hög röst Rom-tågets av
gång, alla skyndade ut på perrong
en, även bruden följd av väninnor
na. En häftig vindstöt trängde in 
under taket på plattformen, gasen 
fladdrade, och Massimo Daun, som 
redan stigit in i en reserverad kupé, 
kastade vårdslöst Olgas sjalar och 
blommor på sofforna. En plågsam 
känsla bemäktigade sig hela bröl
lopsföljet. Åsynen av denna lilla 
ljusa, hängivna, goda varelse, denna 
ömtåliga blomma, som fått växa 
upp under Napolis varma sol, och 
som nu skulle ut därifrån i vida 
världen, ut på livets stormiga hav 
med så mycken fara för att lida 
skeppsbrott där, rörde dem alla. 
T. o. m. Anna- Doria, den bittra 
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brådskande fall, än en nykomling 
till staden eller någon som kommit 
i gräl med sin doktor. 

Jag blandade mig med männis
korna. så mycket jag kunde, ty jag 
fann, att en messingsplåt inte ver
kar tilldragande om inte människor 
får se den, som sitter bakom den 
och väntar. Några av mina läkare-
kamrater gåvo mig sin kundkrets 
i utbyte mot min, och min var så 
.liten, att jag hade alla utsikter att 
vinna på bytet. Där var en .speceri-
handlare, vars epileptiska anfall in-

Plafsens absolut störsto 
sort. och lägsta priser. 

Koffertar, äkta Unica . fr Kr. 43.— 
„ plåtklädda . , 16 25. 
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Hän^malior 
Linne och Bomull 

i  olika prislägen. 

Se och förvissa 
Eder om våra pri
ser och kvalitéer 

A,-B. Carl Johnsson 
2 Kungstorget 2 

Vi 

gamla mön, blev vek till sinnes, då 
hon såg henne, skydds- och för
svarslös, kasta sig ut i livskampen, 
där det fanns så många möjligheter 
att hon skulle bli nedtrampad. 

—• Skriv till mig, Olga, skriv till 
mig, glöm inte det, sade hon has
tigt. 

—• Ja, ja, jag skall skriva, sva
rade den andra som i en dröm med 
darrande läppar, men tårlösa ögon. 

—• Mod, Olga lilla, mod och fast
het, då behöver ingenting förskräc
ka en, viskade Elfrida Kapnist i 
hennes öra. 

' —• Måtte du själv bli lycklig, 
Elfrida, svarade bruden och lutade 
sig mot vagnsdörren, färdig att fal
la i vanmakt. 

Nu kom Angiolina Cantelmo, och 
de båda flickorna sågo varandra i 
ögonen ett par sekunder med en 
blick så djup och intensiv, att alla 
ord voro överflödiga. Angiolina 
tryckte Olgas små mjuka händer 
mellan sina långa, smala så hårt, 
att det föreföll nästan, som om hon 
ville på magnetisk väg meddela 
henne alla de kärleksfulla välönsk-

bragte oss smör till vårt té. Stac
kars karl, han kunde aldrig ana 
med vilka blandade känslor jag 
mottog underrättelsen om en ny at
tack". 

När Koch tillkännagav, att han 
upptäckt ett botemedel för lungsot, 
var Conan Doyle angelägen om att 
vara närvarande vid en demonstra
tion i Berlin och mötte där Malcolm 
Morris. 

"Jag kom tillbaka som en annan 
människa", skriver han, "Jag hade 
fått luft Under vingarna och anade 
något av kraften inom sig. I syn
nerhet hade jag tagit intryck 
av ett långt samtal med Mal
colm Morris, varunder han för
säkrade mig, att jag förspillde 
mitt liv där nere i landsorten och 
hade ett alltför litet fält för min 
verksamhet". 

När han fann, att Conan Doyle 
var intresserad av ögonsjukdomar, 
uppmanade han honom ivrigt att 
specialisera sig oc,h resa till Wien 
på sex månader. "Där skall ni få 
ett snyggt, trevligt arbete med till
räckligt ledighet att sysselsätta er 
med det litterära". Doyle följde rå
det och slog siig sedan ner i London. 

"Jag gick ut på jakt efter en 
plats, där jag kunde sätta upp min 
plåt som ögonläkare —1 — — Jag 
sökte igenom läkarekvarteren och 
fann till sist en passande bostad i 
2 Devonshire Place, som ligger i ena 
ändan av Wimpole Street och nära 
den klassiska Hiarley Street. Där 
fick jag för 120 pund om året hyra 
ett rum åt gatan samt rättighet att 
dela ett väntrum med en annan lä
kare. Jag fann snart att båda rum
men voro väntrum, och nu vet jag, 
att det var bäst som det var. 

Varje morgon gick jag till fots 
från min bostad vid Montague Pla
ce, var framme vid mitt mottag
ningsrum kl. 10 och satt där tills 
inemot 3 eller 4, utan att någon 
ringning störde mitt lugn. Bättre 
möjligheter för reflektion och arbe
te kunna väl inte gärna tänkas. 
Där var idealiskt, och så länge som 
jag totalt misslyckades i mitt egent
liga yrke, hade jag alla chanser att 
förbättra mina litterära utsikter. 
När jag därför, återvände till mitt 
hem vid tédags, bar jag mina små 
kärvar med mig, förstlingsfrukten 
av en ganska ansenlig skörd". 

Ut till landet. 
Ji, jag kommer, hülsen glada 

vindar 
„ ut till landet, ut till myggorna. 

Skynden ut ur alla villors grindar 
för att möta mig på 'bryggorna. 
Jag far vida kring med fulla 

segel, 
far från vän till vän i varje 

hamn, 
där varenda tös på skorna en 

spegel 
får av mig, ty VIKING är mitt 

namn. • 

V I K I N G  H Ö G G L A N S  
i svart och olika nyanser av brunt 
är sedan länge erkänd såsom det 
förnämsta bland skoputsnings-
medel. Viking skokräms stora 
popularitet "beror även därpå att 
Viking på grund av sin veten
skapligt avvägda sammansättning 
icke blott konserverar lädret 
utan förlänar skodonen den 
högsta och mest varaktiga glans. 

Håll dig ifrån orätt, så kommer 
dig icke olycka uppå. 

Syrach. 

CP 
Will 

torra saltet. 
Klumpar sig icke. 

© 

Fabriks
systern, 

ett nytt tmnnoyrke. 

Av ANNA MARIE WITTE. 

Under den nu rådande svårigheten 
för kvinnan. att finna sysselsättning 
och arbetsförtjänst vill jag fästa 
uppärksamheten .på ett tyskt kvin
noyrke, för vilket man måhända 
skulle kunna skapa intresse även i 
andra länder. 

A^id tyska fabriker, som använda 
huvudsakligen kvinnliga arbetare och 
i större antal, 2 à 3 hundra.^ finner 
ledningen det ofta ändamålsenligare 
att anställa en funktionär, vilken 
man skulle kunna kalla "fabrikssys-
ter". 

Hennes uppgift är att utgöra den 
förmedlande länken mellan fabriks
ledningen och arbeterskorna men 
framförallt att bistå dessa senare 
med råd och dåd, vara dem ett stöd 
och en hjälp. 

Man förutsätter att hon skall vara 
en bildad person, en karaktär, att 
hon skall äga verkligt intresse för 

av 
Reskoffertar i olika storlekar. 

Korgstolar i rotting och pil. 

Tvättkorgar med lock. 

Borstar alla slag. 
Säljas billigt. 

Hemsändas till påseende efter telefo-
nering till 

Ifanföreanstaltens Kontor 
S36, 115 13 

sin uppgift, att hon skall omfatta 
arbeterskorna med personlig välvilja 
och äga.förmåga att tillvinna sig bå
de deras förtroende och respekt. 

Arbeterskorna skola med full till-
lit kunna ga till henne med allt som 
trycker och oroar dem, med alla svå
righeter de icke på egen hand kunna 
reda upp. Förstående och medkän-
nande skall fabrikssystern i den mån 
det är henne möjligt hjälpa dem till 

rätta. 
Hon skall intressera sig också för 

arbeterskornas hemförhållanden. Om 
det visar sig behövligt skall hon sörja 
för upprättandet av krubbor och lek
rum i närheten av fabriken för ar
beterskornas minderåriga barn. där 
dessa kunna erhålla god tillsyn un
der det att imödrarne äro i arbete. 
Den halvvuxna ungdomen skall hon 
försöka skaffa yrkesutbildning ge
nom att intressera mödrarna för sa
ken. Genom fabrikssysterns arbete 
iskall som en röd tråd gå en målmed
veten strävan att höja arbeterskekå-
ren i alla avseenden. 

Även i fråga om förhållandena 
inom fabriken skola arbeterskorna 
utan fruktan för obehagliga efter-

intresserad kvinna, som söker en sys
selsättning för utkomsten. 

Här i Tyskland användas inga 
helt unga flickor för dessa befatt
ningar. då de ju förutsätta, att ve
derbörande skall äga en viss livser
farenhet, klokhet, människokänne
dom, takt, organisationsförmåga, 
praktisk blick och även personlig 
pondus. Tillträdesåldern brukar va

ra c:a trettio år. 

Till ovanstående vill redaktionen 
foga ett par ord, adresserade till den 
kvinnliga företagsamheten: — Se 
här ett utmärkt uppslag — laga nu 
så att det föres ut i verkligheten — 
intressera fabriksägarne för idén. 

EKSTRÖMS 
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räkningar kunna vända sig till fa
brikssystern med önskemål och kla
gomål. Denna åligger att upptaga 
allt till prövning, att utjämna och 
ordna och att i sista hand rådgöra 
med fabriksledningen. 

Fabrikssystern skall genom sin 
verksamhet bibringa arbeterskorna 
en trygg och god känsla av att fa
briken icke uteslutande önskar till-
godgöra sig dess arbetskraft mot en 
viss överenskommen betalning utan 
även oimfattar dem själva med in
tresse och önskar ställa för dem på 
bästa sätt. Fabrikssystern verkar, 
kort och gott, för samförstånd mel
lan arbetsgivaren och arbetstagarne, 
för lugna arbetsförhållanden, för 
ömsesidigt förtroende. Man förvän
tar också, att hon rent personligt sett 
skall utöva ett gott inflytande på 
arlbeterskorna, att hon skall väcka 
deras ambition, sporra dem till plikt
uppfyllelse i arbetet och även bi
bringa dem lust att i andra avseenden 
hålla sig uippe i livet. 

Det är som synes en mycket krä
vande post men å andra sidan kan 
knappast ett mera omväxlande, nyt
tigt och tillfredsställande arbete tän
kas för en människoälskande, socialt 

Internationella 
kvinnorådets 

kongress. 

Internationella kvinnorådets kon
gress i Washington tog ett storsla
get och fästligt förlopp. 

Alla möten, ä-ven de till vilka all
mänheten ägde tillträde, hollos i Au
ditorium, där man jämväl berett plats 
åt ett flertal utställningar av intres
se för kongressdeltagarne och bely
sande kvinnornas arbete i hemmet 
och på det sociala området. Från 
det offentligas sida visade man kon
gressen all möjlig uppmärksamhet, 
och. "Amerikanska natoinalrådet" ut
övade den storslagna gästfrihet, som' 
man väntar av värdinnona i ett så 
rikt och mäktigt land, när de se hos 
sig sina medsystrar från den övriga 
fattiga och skuldsatta världen. 

Ett starkt inslag i kongres&vec-
kan, ehuru icke hörande till dess ar
bete, utgjorde "Mödrarnas söndag", 
vilken med det vanliga amerikanska 
eftertrycket stadfästs genom lag. 
Det är icke bldtt barnen som på den
na dag minnas och hedra sin mor. 
utan genom en rad av offentliga 
föranstaltningar understrykes och 
inpräntas även i folkets medvetande 
moderns höga ansvar och stora för
tjänster med hänsyn till den upp
växande generationen. , 

Det praktiska utbytet av kon
gresser Som denna torde vara svårt 
att angiva. Allt vad som säges i 
föredrag och diskussioner är antag
ligen känt redan förut, och några i 
verklig mening samlande riktlinier 
för ett framtida gemensamt arbete 
kunna knappast utvinnas. Dessa 
med bestämda intervaller' återkom
mande möten utgöra dock ett band 
mellan de olika nationernas kvinnor 
och även om de icke med levande 
intresse följas av de 36 miljoner 
kvinnor, som äro anslutna till orga
nisationen, så skänka de dock stort 
nöje och rika upplevelser till de ut-
korade vilka som ombud få deltaga 
i dessa storstilade, sammankomster. 
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BREVLÅDA. 
Adam. Adamson. Ja 

J. L. Våra synpunkter i denn 

fråga sammanfalla icke Er] 

ran om ett införande trots <£' 
kunna vi ej bifalla. Vi anse era å * 

ter direkt skadliga, oeh vilja dJ! 

icke vara med om att ge d.em 

ning. Det finns så alltför mån„a 

i vara dagar, som riva ned. Vi vi] 
ja häl Ire bygga upp. yar 

har san smak och vi hålla -hårcbac-' 
kat på vår. 

Z., Eva. H. M. G. Omöjligt; ! 

L. L. Nej tack. Det finns till
räckligt md klädspalter i svenska 
pressen. 

Box. 37. Grått hår är vackert på 
ett gammalt huvud. Ett medel som. 
utan att vara färgningisimedel, åter
ställer det gråa hårets ursprungliga 
färg tro vi inte på och vilja vi inte 
narra våra läsare att köpa, Hum
bugsannonser betala sig bra men äro 
ändå ingenting att ha. 

S—s. Brevet kom under bråd
skande tid. Svar under de närmaste 
dagarne. Hälsning, i överensstäm
melse med den i skrivande stund rå
dande temperaturen! 

utlärd vid 

Vamöreanstaltens Yrkesskola 
mottager tacksamt arbete under 

sommaren 
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ningar, som hon ej kunde få över 
sina läppar. 

— Den heliga Jungfrun — —, 
började hon slutligen med kvävd 
röst. 

— O, Angiolina, stammande bru
den. Och äntligen broto tårarna 
fram och hon grät tyst. Eva Mus-
cettola slog sina armar kring Olga, 
och då hon kände hennes tårar på 
sin axel, sade hon innerligt: 

—. Kom ihåg, att vi håller av 
dig alltid, alltid; jag håller så myc
ket av dig, älskade Olga —. 

Avgångsklockan ringde. 
— Olga, Olga, sade Massimo-s 

torra och skarpa röst. 
— Jag kommer, svarade hon ly

digt. 

Utanför ingången till stationen 
tog man avsked och i grupper om 
tre à fyra steg man upp i sina vag
nar för att resa tillbaka till Napoli. 
Eva hade försjunkit i dystra grubb
lerier; förgäves sökte Chiarina imun-
tra upp henne med glada samtals
ämnen. 

— Men var är Innico, utbrast 
Eva till sist. 

—• Jag — jag —- vet inte, sva
rade den andra förvirrad. 

-— O, Chiarina, tror du, att han 
älskar mig? Vad skall det bli av 
mig, om han inte älskar mig? 

Hon kastade sig snyftande i vän
nens famn, och Chiarina -sökte trös
ta henne med ömma ord och smek
ningar, isom om hon varit ett sjukt 
ibarn. Men i verkligheten var hon 
själv sorgsen och orolig. 

IV. 
En mängd förnäma ekipager kör

de in på gården vid Santa Claras 
kloster, som var klart belyst àv 
vintersolen, in genom den öppna in-
köisporten vid Gesù Nuovogatan. 
Gästerna, som inbjudits att närvara 
vid festen i kyrkan, stego av vid 
stora dörren framför det upplyf-
tade förhänget, där man kunde se i 
fonden en strålande rad av tända 
vaxljus. De gingo därpå att inta 
sina platser borta i ett hörn av den 
stora ödsliga piazzalen, nära den 
andra porten, som vetter åt Ro-ton-
dagatan, och som var stängd. En 
skara nyfikna skockade sig vid den 

öppnade ingången i hopp att få se 
en skymt av det, som försiggick, 
men ingen kunde komma in, som ej 
var försedd med bjudningskort. En 
och annan av de inbjudna kom ock
så till fots, klädd i svart högtids
dräkt med vit halsduk, som stack 
fram under överrocken, chapeau 
claque och ljusa handskar som på 
ett bröllop. Han visade sin biljett, 
släpptes in i klosterbyggnaden och 
försvann i det svarta gapet i det 
inre av kyrkan. Man såg också da
mer anlända till fots. Alla voro 
de klädda i svart och mted gnistran
de perlgarnityr; i handen höllo de 
sina bönböcker. Folkhopen därutan
för trodde, att det var fråga om ett 
lysande bröllop ooh väntade tålmo
digt på bruden, där de slagit sig 
ner här och var på Gresu Nuovo-
torget och på trapporna till Nor
malskolan. 

I kyrkan, helt och hållet i stuck 
och guld, dekorerad som en salong, 
glad och tilltalande, hade man dra
git samman de röda gardinerna 
framför fönsterna. Till höger om 
kapellet, där Maria Cristina av 
Savoyen, den goda, den heliga, 

slumrar, och ända fram till porten 
voro männen församlade. Och till 
vänster om det lilla kapellet, där 
Griottes madonna blickar ner på 
människomassan med sina ljusa blå 
ögon, fram till det så mycket be
sökta den Evige Faderns kapell — 
Santa Claras undergörande Evige 
Fader — hade kvinnorna samlat sig. 

Kring de båda läktarna hade man 
hängt röda sammetsdraperier. Vid 
ingången stodo tio tjänare från hu
set Muscettola uppställda, styva 
och orörliga. Gästerna mottogos av 
hertigen av Mileto, bror till hertigen 
av Muscettola, och av fursten av 
Montescaglioso, bror till hertigin
nan. Framme vid högaltaret, låg, 
knäböjande på en kudde av röd 
sammet, stödd mot bönpallen och 
med ansiktet dolt i händerna, her
tiginnan av. Muscettola och bad el
ler grät eller tänkte. 

Och för övrigt trängdes i Santa 
Clara till höger och vänster hela den 
napölitanska aristokratien, den vita 
och den svarta, den spanska och den 
sicilianska, den kalabriska och den 
sal ern i tan ska, alla "the 'upper ten" 
från Napoli. Sorrento och Castella-

mare och alla "the upper ten fråa 
Paris och från olika delar av Eng
land och 'Skottland, som alltemel
lanåt slå sig ner i Napoli och där 
införa de franska och engelska 

derna. 
Ack, man ser ej så ofta den na 

politanska aristokratien fulltaligt 

samlad i en kyrka, en balsal ong, Pa 

en allmän fest! Många av de ^ 
rar och damer, som denna morg ^ 

kommit till Santa Clara för a^'V1 

sa sin sympati för familjen ^11 _ 
cettola hade ej värdigats visa si?^ 
Santa Maria degli Angioli sex må

nader förut för a.tt bevittna n 

Kapnists och Willy Galeotas vigse ' 
akt. Det giftermålet hade i <>S 
grad förtornat alla aristokrat^ 
gamla mör, schockerat fruarna 

torvånrf .Ua. D. 
betraktade fortfarande 
en äventyrerska, de likgi ^ 

blevo avvaktande. Hela ^0<\kteii, 
hade bragts en smula ur jämv 

då nu detta nya, nl>c e , ̂ ème 
element, en blandning a 
och zigenarfurstinna, införliva 

de gamla familjerna. ports. 
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INNEHALL. 
Utlandskrönika i sammandrag 
j|et hemliga skälet. Av Esther Wall

berg. 
.Strindbergs första hustru.» En för
svarsskrift. Av S—e L—w. 

jäktet till döds. 
Oviljan. Av Otto Wallon. 
Knappnålsstinget. Av Ulla Beimer. 
Midsommar. Av Zita. 
kunnan. Roman av Matilde Serao. 

Det hemliga skälet 
Av ESTHER WALLBERG. 

UtlandsKröniKa 
i sammandrag. 

Ingångna meddelanden bestyrka 
att den s. k. säkerhetsfrågan långt 
ifrån är i haimn. Vad Frankrike 
och England enats om är de gene
rella principerna för säkerhets-pak
ten och kanske inte ens så mycket. 

Man synes på båda dessa håll 
liksom i Tyskland vara angelägen 
att sondera folkstämningen, innan 
man på allvar ger sig ut i några 
äventyrligiheter. Frankrikes önsk
ningar anises synnerligen väl tillgo
dosedda och folkets gillande därför 
säkerställt. Men så är alldeles icke 
förhållandet i England. Man mär
ker här en stigande motvilja mot 
att riket ställer sig isom garant för 
freden i Europa och "gör polis^-
tjänst" vid de hotade gränserna på 
fastlandet. Regeringen har icke ens 
sitt eget parti, högern, enigt med 
sig. Liberaler och socialdemokrater 
intaga en klar oppositionsställning 
och -den stora massan av medborga
re. isärskilt medborga rinnoraa, fasa 
för tanken att deras söner skola 
kunna, sändas ut att dö i 'ett ^krig 
soin icke är Englands eget. Kana
das beslut att icke biträda det på
tänkta säkerhetsavtalet, ett exempel 
&om antagligen kommer att följaß av 
övriga dominions, har ytterligare 
öppnat jden engelska allmänhetens 
ögon för Bakens allvar. 

Tyskland har nu mottagit Frank
rikes not i säkerhetsfrågan och dess 
ledande principer äro kända. \er-
Kiillesfredisifördragete bestämmelser 
gå här igen på alla punkter, ocli det 
är tydligt att icke en enda fördel 
genom pakten isitår att vinna för 
Tyskland1. Gränserna, sådana de nu 
äro, skola upprätthållas liksom även, 
®der föreskriven tid, ockupationen 
av Rhenlandet. 

Belgien har i .säkerhetsfrågan an
slutit .sig till Frankrike. Förenta 
staterna ha på icke-officiell väg lå
tit förstå, att de önska stå utanför 
ett blivande avtal. 

Tyskland har ännu icke tagit 
ställning vara .sig till .säkerhets- el-

avrustningsnoten. 
Meddelandena från Kina ha un

der de senaste dagarne varit spar-
^mina och synnerligen variabla. 

dagen ljusnar situationen för 
den nästa åter mörkna. Den 

Det är en .stor butik som sträcker 
sig djupt in i byggnaden. 

Framme vid de väldiga skyl fönst
ren är det trots gardindraperierna 
ljust från den soliga dagern utanför, 
och även långt därinne sjunker ett 
om än dämpat ljus ner genom taket, 
som på detta iställe.är av glas. 

Men mellan båda dessa ljusa bäl
ten råder en grå trisit halvdager och. 
just här är kassan anbringad. 

Det sitter en ung flicka med 
mörkt burrigt hår i den lilla a.v-
skrankningen. Hon räknar sedlar. 
En, två, tre, fyra den 
tionde viker hon omkring de nio 
och lägger den lilla bunten till en 
liten hög likadana sedelbuntar. Över 
hennes huvud brinner den elektriska 
lampan. Hon tänder den på morgo
nen, när hon kommer, och släcker 
den nar hon går på kvällen. 

Här på samma fläck, på samma 
stol, vid samma lilla pulpet skall 
hon sitta och handskas med andras 
pängar, tills lampan lyser över ett 
huvud, åldrat, tunnhårigt oeh grått. 

Eller, om hon gifter sig om tre
fem-åtta år, skola tio andra unga 
flickor stå redo a:tt med glädje in
taga hennes plats här i mörkret, där 
ej sol och icke heller måne skiner. 

eilSelska pressen tar saken allvar 
%t. Man har sedan länge haft kän-
^'ng av att något är i görningen 
lckfi blott i Kina utan i hela östern. 

Ben färgade världen håller på 
vakna och vänder ett ännu yr 

TAet men hotfullt ansikte mot d.e 
som genom sin själviska poli-

k ådragit sig dess hat. 
som är den stora faran med 

Staft just nu är emellertid icke själ-
oroligheterna utan det väldiga 

fikets maktlöshet och den utomor-
entliga, frestelse de närmast in-
esserade stormakterna England, 

^®«rika och Japan, med anledning 
ärav känna .sig utsatta för. Vilket 

utomordentligt tillfälle att med o-ro
ligheterna isom god förevändning 
utvidga .sina respektive maktsfärer 
i Kina! Ma.n känner på de berörda 
hållen en intensiv .misstro mot var
andra på denna .punkt. 

Franske .statsministern Painlevé 
som ny.as flög till Marocko har, 
flygvägen, återvänt till' Pans. Han 
raonorterar att iställningen i Maroc
ko är på det hela taget tillfredisitäll-
ande men att fälttåget kommer att 
draga ut på tiden. Ett föga hugne-
sarnt budskap för franska folket, 
som är trött på krig och vet hur 
dyrt det är. i ^ 

Finansministern Caillaux har hait 
allvarliga saker att säga om i rank-
rikes finanser. Statsbankrutt om ic
ke folket, både de rika och de breda 
lagren visa .offervillighet! Socialde
mokraterna vilja genom kapitalkon
fiskering lägga hela bördan pa de 
rika men Caillaux vägrar. _ Undan
draga socialisterna regeringen sitt. 
stöd faller den. 

En själ som upp mot höjden ser, 
Är lik en mild och solljus vår 

I glans så ljuv och ren. 
En själ med blick -mot djupet ner, 
Är lik en matt då åskan går 
Med hemska blixtars sken. 

G. H. Melin. 
* 

Umgås du med de goda så varda 
dina föredömen utan nytta; frukta 
ej att leva bland de onda, som du 
kanske kunde förmå till det goda. 

V ed as. 

För mindre än en timme sedan 
gick den, som nu för ett ögonblick 
stannat i undran inför den unga flic
kan och hennes öde, förbi en liten 
bondgård, ägd av en kvinna. 

Ett litet dockhus, gulmålat med 
vita knutar och morgonvinden spe
lande in genom de öppna fönstren. 
Och runt omkring en gammaldags 
trädgård med aplar och plommon
träd och allehanda blomster, aklejor 
och liljor, löjtnantshjärtan, storm
hattar och lupiner. En gångstig le
der till jasminbersån och en .annan 
till hallonlandet som står i blom. 
På andra sidan stengärdesgården de 
välskötta åkrarne, de båda korna på 
bete och vid ladugården bandhun
den som hälsar sin matmor med ett 
morgonmuntert skall. 

Hon är redan en gammal kvinna 
men rak i ryggen, pänstig i gången 
och, ack, så glad i ögonen! 

Hon har inga ekonomiska bekym
mer, hon tycker om sitt fria rörliga 
arbete, hon älskar -isitt .anspråkslösa 
lilla ställe, hon är en lycklig männi
ska. Allt detta (står skrivet i hen 
nes ansikte lika tydligt .som vore det 
präntat i bok. 

Tusen unga kvinnor kunde som 
hon äga och sköta en liten vacker 
gård, tusen kunde vara trägårds-
mästare, tusen handtverkare eller 
något annat ïika rörligt, lika om
växlande, fritt .och roligt. 

Det finns i själva verket-obegrän
sad tillgång på arbete, och ändå 
klagar man i alla länder över de då
liga försörjningsmöjligheterna för 
unga bildade flickor och rådgör man 
om hur förhållandena skola kunna 

förbättras. 
Medan vi .stå där rådvilla och 

smått lamenterande veta vi nog alla 
varför det är som det är oe'h varför 
det är så ohjälpligt som det är. 

ligt som det är. 
Men 'denna hemliga orsak dryfta 

vi icke. Och dock är d-en pa intet 
sätt farlig. Något naturligare kan 

icke tänkas. 
När unga flickor utstaka sin lev

nadsbana, sådan de önska sig den, 
och när mödrarne fundera över sam
ma sak, framstår alltid' äktenska
pet, icke som en visshet men som en 
möjlighet, en rätt istor sannolikhet. 
Omkring sextio procent av alla unga 

flickor bli dock gifta! 
En yngling vet att. han måste li

ta på .sig själv, och sunda förstån
det säger honom, att han bör välja, 
en bana, där han kan trivas, där 
han passar, där det finnes armbågs
rum och utkomstmöjligheter. Han 
vet också, att framgången beror ute
slutande av hans egna ansträngning
ar och att han kan börja hur långt 
ner isom helst på arbetsekalan, som 
springpojke, som arbetare, som cha
ufför, men ändå, om han eljes duger, 
ha utsikt att till sist nå toppen, bli 
grosshandlare, fabrikör, bolagsdirek

tör. 

Men för en ung flicka synes en 
underbar genväg i livet öppna sig. 
Giftermålet lovar henne utom per
sonlig lycka också en möjlighet till 
snabb, lättvunnen och understundom 
svindlande framgång, till vilken in
tet om än så träland® arbete skulle 
kunna bana henne vägen. 

Må det vara henne förlåtet, att 
hon inrättar sig efter denna, möjlig
het, att hon vid valet av levnads-
yrke väljer ett. där hon kan vänta 
att komma, i beröring med de män 
framtiden tillhör, de unga tjänste
männen, de unga affärsmännen, 
överklassmännen överhuvud taget. 

De isjälförsörjande kvinnor, -som 
tidigare rörde sig på dessa högre ar
betsområden, voro nästan uteslutan
de de välsitueralde hemmens döttrar, 
vilka kvalificerat sig härför genom 
f liçkskoleexa m e n. 

Nu sedan arbeta revä riden i stor 
utsträckning också har tillfälle att 
ge sina flickor en god skolupp fost
ran, söka sig massor av dessa ung
domar in på de högre arbetsområ
dena. 

Det är icke utkomstmöjligheterna 
allenast isom härigenom försämrats 
för borgare- och tjänstemannadött-
rarne utan även utsikterna till gif

termål. 
En bildad man eller man i god 

ställning gifte sig förr i världen 
sällan med en arbetaredofcter. Hen
nes brist på uppfostran .och stånds-
iskillnaden, som då var så mycket 
större än nu, förbjöd det. Men se
dan arbetaredöttrarne genom inhäm
tade goda skolkunskaper höjt sig 
över sin egen klass och kommit- in 
på mena ansedda arbetsområden, är 
det mycket vanligt, att de bliva gif
ta med män som tillhöra de högre 

samhällsgrupperna. 
Funnes en statistik häröver skul

le den otvivelaktigt visa en större 
äktenskapsfrekvenis bland kvinnorna 
som tillhöra eller strävat sig upp ur 
arbetarvärlden än bland den egent
liga överklassens kvinnor. Genom 
att så många unga flickor via upp
fostran -och yrkesval lämna arbe
tarvärlden, förbättras giftermålsut-
sikterna för derals kvarstannande 
medsystrar under det att deras in
vandring i den bildade klassen gör 
att kvinnorna där bliva ännu över-
taligare än vad de i sig sjäva äro. 

Det är mot bakgrunden av allt 
detta man -måste ise de unga flickor
nas självförsörjningsproblem. 

Alla försök från ledande kvinno
håll att ta.ga om hand den tillström
mande kvinnliga arbetskraften, att 
fördela den på de olika yrkena, sa 
att tillgången kommer att svara 
mot efterfrågan, .alla dessa försök 
skola antagligen stranda pa de här 
ovan antydda under vattensök ären. 

Den kvinnliga arbetskraften ly
der icke alldeles samma lagar som 
den manliga. U tkomstmö jligheter, 
löner, arbetsförhållanden spela icke 
alltid samma avgörande roll på det 
ena hållet som på det andra. 

Så .många av arbetaredöttrarne. 
som kunna det, skola försöka att 
komma in i de yrken som ligga 
över dem, vilka falla inom kropps-

"Strindbergs första l)ustru " 
€n försvarsskrift. 

När "En dåres försvarstal" år 
1915 utkom i Sverige efter att un
der 22 långa, år i tysk och fransk 
dräkt ha cirkulerat omkring bland 
den mer litteraturintresserade all
mänheten som ett upprörande akt
stycke om Strindbergs olyckliga 
äktenskap med den första hustrun, 
friherrinnan Siri Wrangel, född von 
Essen, .mottogs den med märkbar 
reservation. Man hade allmänt en 
pinsam känsla av att bli delaktig 
av hemligheter, isom. man icke hade 
med att göra och införd på fridlys
ta områden, vilkas gränser bättre 
mans barn, åtminstone i det levan
de livet, icke gärna överskrida. 
Vad Strindberg i denna litterärt 
märkliga, men moraliskt motbjudan
de bok ville isäga världen var unge
fär att han råkat i en kvinnas nät, 
vilken synteis honom god, men som 
var ond, som han drömde ren, men 
som ^ Var smutsig, som han ansåg 
värdig, men .som vilsade sig ovärdig. 
Och han lyckades fullkomligt i sitt 
uppsåt att få den alltid okritiska 
världen att isie med hans ögon på 
den frånskilda hustrun. Även de, 
so.m räknade med den Strindberg
ska Saulsandan, stannade vid över
tygelsen att det ovillkorligen måste 
vara något på sned med en kvinna, 
so-m föranlett en så grav anklagel
seskrift. Hon var den skyldiga — 
Strindberg den bedragne, det desil
lusionerade offret för en listig in
trig, den dödligt sårade idealisten, 
den -djupt lidande martyren. Över
tygelsen hade så mycket lättare 
att slå rot Som den anklagade själv 
iakttog en fullständig och gåtfull 
tystnad. Hur invektiven än rägna-
de förmåddes hon aldrig uppträda-
till isit-t eget försvar. 

Men det fanns en tredje part i 
detta mål, som ingen vid denna tid
punkt räknade med. nämligen bar
nen. Hur långsamt Guds- kvarnar 
än mala ibland, randas alltid den 
dag då en oskyldig får upprättelse. 
Denna dag ingick för Siri Striiid-

arbetets Am. Flickan med det 
mörklockiga huvudet föredrar tus-
enfalt isin enformiga ledsamma och 
säkerligen svagt avlönade plats vid 
butikskassan framför en god an
ställning på det husliga området el

ler i handtverk. 
Döttrarne från bildade hem :skola 

icke häller för den lättare utkoms
tens skull vilja taga ett som enklare 
betraktat arbete. Det är icke arbe
tets art som avskräcker, men att ta
ga några steg nedåt i arbetslivet, 
att bli bonde, trädgårdsmästare, 
handtverksgesäll eller dylikt är att 
försätta sig i en annan och lägre 
miljö än den egna ursprungliga, att 
avskära sig från den högre manliga 
värld, inom vilken en bekantskap 
skulle kunna leda till ett önskat 

giftermål. 

berg, när Karin Strindberg-Smir-
noffs bok: Strindbergs första hust
ru låg tillgänglig på bokhandelis-
disken. 

Boken kommer som en upprättel
se för en isom redan 13 år legat i 
graven — försent alltså för att få 
någon personlig betydelse för den, 
som den närma,st berör. Men för 
den stora allmänheten, -de tulsen si
nom. tusen Strindbergteläsa.rna i alla 
länder, som påverkade av En dåres 
försvarstal dömt -och dömt orättvist 
mellan två parter, kommer den som 
en ny och oväntad inlaga, vilken på 
alla punkter skall revidera deras 
tänkesätt. 

Det är Strindbergs äldsta dotter 
med Siri von Essen, som här tar till 
orda för att rentvå modems minne 
från faderns anklagelser. Den bild 
hon framställer av en nobel, rätt-
tänkande, men alltför hjärtegod och 
nästan till självförnekelsens gräns 
uppoffrande kvinna sammanfaller 
förunderligt väl med den rörande 
ljusa o-barnsligt förskrämda gestalt 
man anar bakom den av misstrons 
och skuldens dystra patina över
dragna vrångbild, Strindbergs mör
ka och tvivelisjuka ande framsvurit 
i En dåres försvarstal. 

Siri von Esteens underlägsenhet 
i den äktenskapliga tvekampen be
stod sannolikt i att hon var för ef
tergiven — för god. Ett bråkigt och 
oef terrättligt nervsystem som Strind
bergs skulle säkerligen ha farit bätt
re av en liten knuten näve i bordet 
då och då. Hustruns undfallenhet 
och förmåga att smälta oförrätter 
uppeggade honom endast till nya 
brutaliteter och oförrätter. Han, 
som själv exploderade vid minsta 
tryck, ovänlighet eller kritik uti
från, måste haft svårt att fatta des
sa självförnekelsens offer på husfri
dens altare. 

Det finns troligen icke så få kvin
nor i världen, isom drömt om att de 
bättre, än de tre, som försökt och 
misslyckats-, skulle kunnat lösa 
problemet att vara Strindbergs hust
ru. Karin Smirnoffs bok 'bör grund
ligt rubba deras självtillit. Att le-
v- vid kanten av ett .åskmoln har 
sina .sidor. Även om det solsken, 
som nu och då bryter fram, är var
mare och intensivare än något an
nat, kvarstår dock alltid hotet om 
blixt och urladdning. Men dylikt 
tar dock icke på själva livsnerven. 
Det betyder endast ett liv i en an
nan. mera energi- och elektricitets-
mättad luft, med vilken man små
ningom kan acklimatiseras. Om 
det endast hade inskränkt sig till 
några husliga scener, oväder och ås
ka! — Men frätsåret i denna äkten
skapstragedi ligger vida djupare än 
i temperamentens oförenlighet. Det 
har angripit själva hjärtnerven i 
ett livsförhållande: tilliten — hög

aktningen. 

DRICK FRIMÄRKS THE 
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